
Hoofdstuk 2 
Een bemiddelende rol voor het bestuur? 

2.1 Inleiding  

In de praktijk wordt door het bestuur bij de besluitvorming gebruik gemaakt van 
bemiddeling om conflicten met burgers op te lossen. Het bestuur neemt een 
bemiddelende rol aan als in de besluitvormingsfase een conflictoplossingsge-
richte benadering wordt gevolgd. De aandacht is hierbij niet gericht op de vraag 
wie juridisch gelijk heeft, maar op de vraag of een conflict over een besluit kan 
worden voorkomen of beeïndigd. Een conflict kan bijvoorbeeld worden opgelost 
door een extra toelichting aan de burger op de toepasselijke regelgeving. Het 
kan ook zijn dat het bestuur met de burger om de tafel gaat om mogelijke oplos-
singsrichtingen te verkennen, al dan niet onder begeleiding van een mediator.  

Gelet op de voordelen van bemiddeling lijkt een bemiddelende rol van het 
bestuur bij de besluitvorming gewenst. In overleg kan gezocht worden naar een 
voor alle partijen bevredigende oplossing, de communicatie tussen bestuur en 
burger wordt verbeterd en juridische procedures kunnen worden voorkomen. 
Het is echter de vraag in hoeverre van het bestuur bij de besluitvorming een 
bemiddelende rol verlangd kan worden. Het bestuur dient in deze fase een be-
slissing te nemen op basis van de toepasselijke rechtsnormen. Daarbij staat de 
behartiging van het algemeen belang centraal. Omdat het algemeen belang lang 
niet altijd samenvalt met de betrokken individuele belangen, ontstaan geregeld 
conflicten over besluiten.  
 
In dit hoofdstuk wordt verkend in hoeverre van het bestuur in de besluitvor-
mingsfase een bemiddelende rol verlangd kan worden.1 Onderzocht wordt of de 
normen die in deze fase voor het bestuur gelden, aanknopingspunten bieden 
voor een bemiddelende rol. Allereerst wordt aandacht besteed aan twee algeme-
ne beginselen van behoorlijk bestuur, die met een bemiddelende rol in verband 
kunnen worden gebracht. Dit zijn het formele zorgvuldigheidsbeginsel (onder-
zoeksplicht en hoorplicht) en het materiële zorgvuldigheidsbeginsel (evenwich-
tige belangenafweging). Bestudeerd wordt of in de uitwerking van beide normen 
in literatuur en jurisprudentie aanwijzingen te vinden zijn (par. 2.2). Naast de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden in het verkeer tussen bestuur 
                                                        
1. Delen uit dit hoofdstuk zijn eerder gepubliceerd: Tolsma 2007, p. 69-80; Tolsma 2006, p. 69-

75; Tolsma 2005, p. 225-239.  
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en burger zogenoemde behoorlijkheidsnormen. Deze normen zijn niet rechtens 
afdwingbaar, maar worden door de Nationale ombudsman gehanteerd bij de 
beoordeling van overheidsgedragingen. Onderzocht wordt in hoeverre deze 
behoorlijkheidsnormen aanknopingspunten bieden voor een bemiddelende rol 
(par. 2.3). Vervolgens wordt voortbouwend op de aanknopingspunten uit het 
positieve recht bezien onder welke omstandigheden het bestuur zou moeten 
bemiddelen. Aandacht wordt besteed aan onderzoek in de besluitvormingsfase 
naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Hierbij komt ook het Duitse 
bestuursrecht aan de orde (par. 2.4). Het hoofdstuk eindigt met een conclusie 
(par. 2.5).  

2.2 Bemiddelen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

Voor het bestuur gelden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Onder-
scheid wordt gemaakt tussen het zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel van een 
draagkrachtige en kenbare motivering, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwens-
beginsel en het beginsel van een evenwichtige belangenafweging.2 Het zorgvul-
digheidsbeginsel biedt mogelijk aanknopingspunten voor een bemiddelende rol. 
Het formele zorgvuldigheidsbeginsel normeert de voorbereiding van het besluit 
en het materiële zorgvuldigheidsbeginsel stelt inhoudelijke eisen aan het resul-
taat van de besluitvorming.  

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de literatuur en de jurispru-
dentie over het zorgvuldigheidsbeginsel aanknopingspunten bieden voor een 
bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvormingsfase. Eerst wordt aan-
dacht besteed aan de onderzoeksplicht en de hoorplicht (par. 2.2.1). Daarna 
komt de belangenafwegingsplicht aan de orde (par. 2.2.3). Tot slot volgt een 
tussenconclusie (par. 2.2.4). 

2.2.1 Zorgvuldig bestuur: bemiddelend bestuur? 

Bij de voorbereiding van een besluit dient het bestuur op grond van het formele 
zorgvuldigheidsbeginsel de nodige kennis over de relevante feiten en de af te 
wegen belangen te vergaren. Onderzocht wordt in hoeverre op grond van het 
zorgvuldigheidsbeginsel een bemiddelende rol van het bestuur wordt verlangd. 
Aandacht wordt besteed aan de reikwijdte van de algemene onderzoeksplicht op 
grond van artikel 3:2 Awb en aan de hoorplicht, die een uitwerking van het 
zorgvuldigheidsbeginsel vormt.  
 
Onderzoeksplicht 
Hoe ver de onderzoeksplicht uit artikel 3:2 Awb strekt, kan niet in algemene 
termen worden uitgedrukt, maar moet per geval worden beoordeeld. De elemen-
                                                        
2. Damen e.a. 2005, p. 338. In de literatuur zijn ook andere (soms meer verfijnde) rubriceringen te 

vinden. Zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 274-275; Schlössels & Stroink 2003, 
p. 169 e.v.; Addink 1999; Nicolaï 1990. 
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ten die bij het bepalen van de reikwijdte een rol spelen, zijn de aard van de uit te 
oefenen bevoegdheid, de vraag welke feiten en belangen relevant zijn voor de 
beslissing en de vraag welke gegevens de burger zelf zal moeten aanleveren.3 
De reikwijdte van de onderzoeksplicht wordt in belangrijke mate beperkt door-
dat alleen onderzoek moet worden verricht naar de ‘relevante feiten en de af te 
wegen belangen’. De omvang van het onderzoek naar feiten en belangen is af-
hankelijk van de wettelijke kaders waarbinnen de bestuursbevoegdheid wordt 
uitgeoefend. Beschikt het bestuur bij het nemen van een besluit over beleidsvrij-
heid, dan strekt de kennisvergaringsplicht van het bestuur niet verder dan de 
feiten en belangen die op grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb bij de besluit-
vorming mogen worden betrokken. Welke belangen een rol mogen spelen bij de 
belangenafweging, is afhankelijk van de uitleg die aan het specialiteitsbeginsel 
wordt gegeven.4 De aanvrager van een besluit heeft eveneens een plicht om 
gegevens naar voren te brengen. Artikel 4:2, tweede lid, Awb bepaalt dat de 
aanvrager de gegevens en bescheiden verschaft die nodig zijn om de aanvraag te 
beoordelen en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan hebben. Artikel 
4:2, tweede lid, Awb moet in samenhang met artikel 3:2 Awb worden gelezen 
en heeft invloed op de reikwijdte van de onderzoeksplicht van het bestuur.5 In 
de memorie van toelichting wordt aangestipt dat de onderzoeksplicht een bij-
zonder accent krijgt bij besluiten waarbij tegengestelde belangen zijn betrokken 
en waarbij sprake is van een zekere vrijheid van beslissen van het bestuur.6 Als 
het bestuur beschikt over vrijheid om te beslissen (beoordelingsvrijheid, be-
leidsvrijheid), dan bestaat tevens ruimte voor een gedachtewisseling met betrok-
kenen over het te nemen besluit.  

                                                       

 
Een gedachtewisseling met belanghebbenden kan voor het bestuur nodig zijn om 
te onderzoeken hoe de belangen van burgers het minst belast worden door het te 
nemen besluit. Uit jurisprudentie volgt dat het bestuur in beginsel dient te on-
derzoeken of, en zo ja op welke wijze, de lasten van betrokken belanghebbenden 
kunnen worden beperkt.7 Als een besluit nadelige gevolgen met zich brengt en 
verschillende alternatieven mogelijk zijn om de nadelige gevolgen te beperken, 
dan dient het bestuur in het kader van zorgvuldige voorbereiding voldoende 
overleg te hebben gehad met betrokkene.8 De onderzoeksplicht verlangt soms 

 
3. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, p. 64; Damen e.a. 2005, p. 369-370; De Haan, 

Drupsteen & Fernhout 2001, p. 154-155; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 289.  
4. In hoofdstuk 4 wordt de reikwijdte van het specialiteitsbeginsel en de consequenties voor 

bemiddeling in het bestuursrecht behandeld. 
5. Vgl. Schreuder-Vlasblom 2006, p. 177-179.  
6. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, p. 64. 
7. Zie o.a. ABRvS 25 januari 2001, AB 2001, 147 m.nt. dG en ABRvS 5 november 1998, JB 

1999, 7 m.nt. R.J.G.H.S. 
8. ABRvS 3 februari 1998, AB 1998, 161 m.nt. AvH. 
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van het bestuur dat een door een belanghebbende voorgestelde oplossing voor 
een conflict moet worden onderzocht.9  

Dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de uitspraak van de rechtbank Haar-
lem van 9 december 2004.10 In eerste instantie had het bestuur aan de direct-
belanghebbende een bouwvergunning en een vrijstelling in de zin van artikel 19, 
derde lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) verleend voor het 
plaatsen van een keerwand teneinde het niveauverschil tussen de achterdeur van 
de woning en de achtertuin te overbruggen. De buurman vreesde dat zijn uitzicht 
werd aangetast en diende bezwaar in. De bezwaren waren niet zozeer gericht 
tegen de keerwand. Hij was bang dat de aanvrager van de vergunning een erfaf-
scheiding op de keerwand zou plaatsen. In bezwaar herroept het bestuur het 
primaire besluit. De aanvrager van de vergunning heeft echter verklaard dat hij 
niet van plan is om een erfafscheiding te plaatsen en is ook bereid om dat civiel-
rechtelijk vast te leggen. De rechter is van oordeel dat aan zowel het zorgvuldig-
heidsbeginsel als het rechtszekerheidsbeginsel en motiveringseisen een aanmer-
kelijke betekenis moet worden toegekend indien het bestuur welbewust en ge-
motiveerd invulling aan de toekomende beleidsvrijheid geeft en daar na hero-
verweging op terugkomt. Nu het bestuur de door belanghebbende voorgestelde 
oplossing niet heeft betrokken bij de voorbereiding van de beslissing op be-
zwaar, wordt het besluit vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 en artikel 7:12, 
eerste lid, Awb.  

De rechter lijkt in deze zaak het bestuur te verwijten dat het heeft nagelaten 
te onderzoeken of met de voorgestelde oplossing het conflict tussen belangheb-
benden beëindigd zou kunnen worden. De onderzoeksplicht brengt echter niet 
met zich mee dat alle door de belanghebbende voorgestelde oplossingen onder-
zocht moeten worden. Derden voeren bijvoorbeeld in het kader van de verlening 
van bouwvergunningen regelmatig aan dat er een alternatieve locatie voor het 
bouwwerk bestaat waar de belangenaantasting geringer is. Het bestuur dient 
echter het besluit tot vergunningverlening te nemen op grondslag van de aan-
vraag. In beginsel is het bestuur volgens de jurisprudentie niet gehouden tot het 
onderzoeken van alternatieven met betrekking tot de beoordeling van een aan-
vraag voor een bouwvergunning en/of de verlening van een vrijstelling.11 
 
In de jurisprudentie zijn enkele voorbeelden te vinden waarin de onderzoeks-
plicht zo ver strekt dat van het bestuur een bemiddelende rol wordt verlangd. 
Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist in bijzondere omstandigheden dat het be-
stuur onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een minnelijke regeling met 
belanghebbende(n). Een tweetal uitspraken verdient in dit verband aandacht. De 

                                                        
9. Vgl. ABRvS 14 januari 1999, JB 1999, 30 m.nt. R.J.N.S. Zie ook ABRvS 13 februari 2001, JB 

2001, 87 m.nt. R.J.N.S. 
10. Rb. Haarlem 9 december 2004, LJN AR8648.  
11. Zie bijvoorbeeld: Rb. Breda 29 juni 2005, LJN AT9327; ABRvS 22 juni 2005, LJN AT7955; 

ABRvS 22 juni 2005, LJN AT8001; ABRvS 7 juli 2004, LJN AP8375; ABRvS 5 november 
2004, LJN AR5458. 
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eerste uitspraak betreft een beslissing van de Voorzitter van de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State van 23 september 1986 naar aanleiding van bezui-
nigingen in de kinderbescherming en het jeugdwelzijnswerk. Een aantal particu-
liere inrichtingen voor kinderbescherming en het Werkverband Integratie 
Jeugdwelzijnswerk Nederland hadden beroep ingesteld tegen bezuinigingsmaat-
regelen van de Staatssecretaris van Justitie. De Voorzitter oordeelde als volgt: 

 
‘het beginsel van de van overheidswege in acht te nemen zorgvuldigheid had 
naar Ons oordeel met zich mee moeten brengen dat over een nieuw financie-
ringsstelsel en in het bijzonder over de omvang, het tempo en de verdeling 
van de daaruit voortvloeiende maatregelen tot verdere terugbrenging van het 
kostenniveau, overleg zou zijn gevoerd met verzoeksters en zou zijn onder-
zocht of daarover met hen overeenstemming te bereiken viel.’12 

 
In deze zaak wijst de rechter het bestuur expliciet op zijn rol om aan te sturen op 
een oplossing. De Waard vestigt in zijn commentaar bij de uitspraak de aandacht 
op wat hij noemt een overlegplicht. Hij gaat na welke omstandigheden het aan-
nemen van een overlegplicht door de rechter kunnen verklaren.13 Van belang is 
dat de bezuinigingsmaatregelen ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokken 
instellingen. Daarnaast dienen de belangen van betrokkenen zwaar te wegen met 
het oog op de rechtszekerheid, nu eenmaal in bepaalde mate en vorm subsidie is 
verstrekt. Tot slot wijst hij op de grote mate van beleidsvrijheid waarover de 
overheid beschikt bij het bepalen van de maatregelen, zodat ook een zekere 
ruimte bestaat voor overleg.  

De tweede uitspraak betreft de beslissing van de Voorzitter van de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State van 28 juni 1993. Tussen omwonenden was 
een conflict ontstaan over een kater, genaamd Napoleon, die in de buurt voor 
overlast zorgde. De overlast die hij veroorzaakte, bestond uit het binnendringen 
van tuinen, het wegnemen van eten, het achterlaten van reuksporen en het ten-
toonspreiden van een imponerende houding tegenover mensen. Na klachten uit 
de buurt had het college van B&W op grond van de Algemene plaatselijke ver-
ordening aan de eigenaar van het dier de verplichting opgelegd om de kater op 
het afgesloten erf van de woning te houden. De eigenaar van de kater was het 
met dit besluit niet eens, en na bezwaar oordeelde de rechter als volgt: 
 

‘Onder deze omstandigheden had (…) van verweerders in dit geval mogen 
worden verwacht dat zij, alvorens te besluiten tot de in geding zijnde aan-
schrijving, zouden hebben onderzocht of aan de klachten van omwonenden 
niet in belangrijke mate doelmatig tegemoet zou kunnen worden gekomen 
door bemiddeling bij het treffen van een – minder verstrekkende – regeling 
tussen appellanten en betrokken omwonenden, waarbij enerzijds verzoekers 
ervoor zorgdragen dat kater Napoleon slechts op gezette tijden gedurende een 

                                                        
12. Vz. ARRvS 23 september 1986, tB/S 1986, 210 m.a. BdW. 
13. Zie De Waard 1998, p. 205 en 206.  
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bepaalde periode buiten de woning van verzoekers verblijft en anderzijds be-
trokken omwonenden zodanige maatregelen nemen dat wordt voorkomen dat 
kater Napoleon hun woning gedurende die periode kan binnendringen.’14 

 
In deze overweging wijst de voorzieningenrechter het bestuur uitdrukkelijk op 
zijn bemiddelende rol. Naar het oordeel van de rechter had het bestuur, voordat 
het een besluit nam, eerst moeten onderzoeken of in dit burenconflict een min-
nelijke regeling tussen belanghebbenden getroffen had kunnen worden. Waarom 
mag in deze situatie een bemiddelende rol van het bestuur verwacht worden? 
Waarschijnlijk is van belang dat de eigenaar van de kater over ruime mogelijk-
heden beschikt om een einde te maken aan de normovertreding. Het bestuur 
heeft gekozen voor een verstrekkende maatregel, terwijl er ruimte is om een 
beslissing te nemen die voor de eigenaar minder lasten met zich brengt. Boven-
dien was overheidsoptreden via een besluit wellicht niet nodig geweest, indien 
tussen de buren een minnelijke regeling getroffen had kunnen worden.  
 Deze twee uitspraken van de voorzieningenrechter laten zien dat het zorg-
vuldigheidsbeginsel onder bijzondere omstandigheden een bemiddelende rol van 
het bestuur verlangt. Overigens is het niet vreemd dat juist de voorzieningen-
rechter soms aanstuurt op bemiddeling. De voorzieningenrechter beoordeeld niet 
zozeer de rechtmatigheid maar verricht een belangenafweging die resulteert in 
een ordemaatregel. 
 
In de literatuur is de onderzoeksplicht uit artikel 3:2 Awb ook in verband ge-
bracht met een bemiddelende rol van het bestuur.15 De Waard heeft onderzocht 
onder welke omstandigheden een rechtsplicht tot overleg aanwezig moet wor-
den geacht.16 De bevindingen van De Waard zijn relevant voor deze studie naar 
de bemiddelende rol van het bestuur aangezien overleg ook in het kader van 
bemiddeling nodig kan zijn. De achtergrond van zijn vraagstelling is de ontwik-
keling van het onderhandelend bestuur en de vraag hoe het bestuursrecht hierop 
zou kunnen reageren. Volgens De Waard lijkt er voor het bestuursrecht een taak 
te zijn weggelegd in het ontwikkelen van rechtsnormen die (onder meer) betrek-
king hebben op de vraag onder welke omstandigheden sprake is van een plicht 
tot overleg.17  

Naar het oordeel van De Waard strekt een plicht tot overleg verder dan een 
plicht tot horen. Bij overleg tussen bestuur en burger staat het meerzijdige ka-
rakter voorop, terwijl het bestuur bij horen kan volstaan met actief luisteren. Dit 
onderscheid tussen horen en overleg blijkt overigens niet uit de wetsgeschiede-
                                                        
14. Vz. ARRvS 28 juni 1993, AB 1994, 422 (Kater Napoleon). 
15. Over dit onderwerp is niet veel literatuur verschenen. De algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur worden meestal belicht als bijzonder aandachtspunt voor het bestuur als het overgaat tot 
bemiddeling. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur vormen de randvoorwaarden bij 
bemiddeling. Zie De Graaf 2004, p. 34-40; Brenninkmeijer e.a. 2003, p. 219-220; Wiggers-Rust 
1999, p. 38-43. 

16. De Waard 1998, p. 204 e.v.  
17. De Waard 1998, p. 208. 



 EEN BEMIDDELENDE ROL VOOR HET BESTUUR? 19 

nis van de hoorplicht die hieronder wordt behandeld. De Waard legt vervolgens 
een verband tussen het overleg door het bestuur met belanghebbende en de al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur. Onder omstandigheden kan besluit-
vorming onbehoorlijk zijn indien het bestuur kiest voor besluitvorming zonder 
voorafgaand overleg.18 Hij wijst op het zorgvuldigheidsbeginsel, dat door de 
rechter soms zodanig wordt geïnterpreteerd dat het een plicht tot overleg impli-
ceert. Vervolgens formuleert De Waard een aantal omstandigheden die tot over-
leg kunnen nopen.  

Van belang is de ingrijpendheid van de beslissing en de ruimte die bestaat 
om te komen tot een andere oplossing die voor alle partijen voordeliger is.19 In 
het kader van een zorgvuldig voorbereiding kan overleg ook nodig zijn indien 
het bestuur besluit om een jarenlang bestaande praktijk aan te pakken. Het idee 
van een rechtsplicht tot overleg wordt door De Waard en anderen ook aan de 
orde gesteld in een internationaal onderzoek naar het onderwerp Negotiated-
Decision-Making.20 De auteurs zijn van oordeel dat de procedurele normen uit 
de Awb ruimte bieden voor de integratie van horizontale elementen in de be-
sluitvormingsfase. Het gebruik van onderhandelingselementen in de voorberei-
dingsfase leidt volgens hen niet tot spanning met het traditionele systeem van de 
Awb. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat artikel 3:2 Awb aanknopingspunten biedt voor 
een bemiddelende rol van het bestuur. De onderzoeksplicht impliceert in speci-
fieke situaties dat het bestuur onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing. Bij besluiten waarbij aan het bestuur weinig beslissings-
ruimte is toegekend, of deze ruimte in grote mate is ingevuld met beleidsregels, 
zal in beginsel geen bemiddelende rol van het bestuur verlangd kunnen worden 
op grond van de onderzoeksplicht. Het is denkbaar dat onder bijzondere om-
standigheden van het bestuur ook een bemiddelende rol verlangd kan worden 
indien geen beslissingsruimte bestaat. Bijvoorbeeld als een conflict betrekking 
heeft op het vaststellen van de feiten en het onevenredig veel tijd en geld kost 
om de feiten vast te stellen. In een dergelijk geval is het voorstelbaar dat van het 
bestuur verlangd kan worden dat het onderzoek verricht of over de feiten over-
eenstemming bereikt kan worden. Als bij een besluit een groot aantal tegenge-
stelde belangen betrokken zijn, dan mag van het bestuur eerder een bemiddelen-
de rol verwacht worden. Overleg met belanghebbenden kan nodig zijn, om te 
komen tot een invulling van de beleidsvrijheid die zoveel mogelijk tegemoet 
komt aan de wensen van alle betrokkenen. Een aspect dat ook in de bovenstaan-
de uitspraken naar voren komt, is de ingrijpendheid van de beslissing voor be-
trokkenen. Van het bestuur mag eerder een bemiddelende rol verlangd worden, 
naarmate het besluit ingrijpender is voor belanghebbenden.  
 
                                                        
18. De Waard 1998, p. 205.  
19. Vgl. Addink 1999, p. 194. 
20. De Waard (Ed.) 2000, p. 229-232. 
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Hoorplicht 
Het horen van de belanghebbende ligt in het verlengde van de onderzoeksplicht 
uit artikel 3:2 Awb. Het is een manier om onderzoek te verrichten naar de rele-
vante feiten en belangen. In de Awb is de hoorplicht uitgewerkt. In beginsel 
dient het bestuur de belanghebbende in de gelegenheid te stellen te worden ge-
hoord.21 Maakt de betrokkene geen gebruik van de gelegenheid, dan kan hij 
later niet met succes aanvoeren dat met hem onvoldoende overleg is gevoerd.22 
Voor het onderwerp bemiddeling zijn twee functies relevant, die in de memorie 
van toelichting expliciet aan het horen in de bezwaarfase worden toegekend.  

                                                       

Ten eerste biedt het horen voor het bestuur een gelegenheid om ‘naar een op-
lossing van de gerezen problemen te zoeken’.23 In de toelichting wordt vervol-
gens uitgelegd dat een oplossing niet altijd hoeft te bestaan uit een tegemoetko-
ming aan de bezwaren. Ook kan betrokkene door het bestuur gewezen worden 
op een andere weg om het door hem beoogde resultaat te bereiken, of kan in 
gezamenlijk overleg een compromis tot stand worden gebracht dat zonder hoor-
zitting wellicht niet bereikt zou zijn. Naar mijn mening kan ook in de primaire 
fase betekenis worden toegekend aan deze functie. De wetgever gaat er waar-
schijnlijk vanuit dat nog geen sprake kan zijn van een conflict als het primaire 
besluit nog niet is genomen. Formeel-juridisch is dat zo. Bij de voorbereiding 
van het primaire besluit kunnen problemen tussen belanghebbenden echter aan 
het licht komen door zienwijzen.24 Een enkele keer wordt het bestuur door de 
rechter ook gewezen op deze functie van het horen. In een conflict tussen een 
vergunninghouder en een aantal derden over een gewijzigde uitritsituatie op een 
bedrijventerrein, had het bestuur nagelaten om de vergunninghouder bij de 
hoorzitting te betrekken. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak had een reac-
tie van de vergunninghouder op de door de derden aangevoerde argumenten 
‘wellicht een oplossing voor de zich ter zake voorkomende problemen bevor-
derd’.25 Van Hall constateert in zijn noot onder deze uitspraak dat het bestuur op 
grond van proceseconomische redenen er alles aan moet doen om administratief-
rechtelijke procedures te voorkomen. Dit kan volgens hem met zich brengen dat 

 
21. De artikelen 4:7 en 4:8 Awb regelen de hoorplicht in de voorbereidingsfase. In de artikelen 4:11 

en 4:12 Awb zijn uitzonderingen geformuleerd. Het bestuur kan het horen achterwege laten als 
vereiste spoed zich daartegen verzet, de belanghebbende eerder in de gelegenheid is gesteld 
zienswijzen naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden 
hebben voorgedaan, of als het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt in-
dien de belanghebbende niet van te voren van de beschikking in kennis is gesteld (artikel 4:11 
Awb). Het horen kan ook achterwege blijven bij bepaalde financiële beschikkingen (artikel 
4:12 Awb). Als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, bepaalt arti-
kel 3:15 Awb dat belanghebbenden hun zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren kunnen 
brengen. Artikel 7:2 Awb regelt de hoorplicht in de bezwaarfase. 

22. ABRvS 13 februari 1996, JB 1996, 83. 
23. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, PG Awb I, p. 329. Zie ook Kamerstukken II 1998-

1999, 26 360, nr. 1, p. 21 en Bangma & Vogelaar 2004. 
24. Zie paragraaf 6.2.3. 
25. ABRvS 11 april 1996, AB 1996, 286 m.nt. AvH. 
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een overleg tussen de direct-belanghebbende en derde-belanghebbende georga-
niseerd moet worden om onderzoek te doen naar een oplossing die aan betrok-
kenen zoveel mogelijk recht doet. Ten tweede wijst de memorie van toelichting 
erop dat het horen het vertrouwen tussen bestuur en burger kan herstellen door 
de uitwisseling van informatie en wederzijdse standpunten. Bezwaren van bur-
gers kunnen worden weggenomen door een uitleg van het bestuur over de pro-
cedure of het besluit. 

Over de wijze waarop een hoorzitting zou moeten verlopen, bevat de Awb 
weinig regels. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat men de hoorprocedure zo min 
mogelijk heeft willen formaliseren. Bovendien is het moeilijk om regels te stel-
len voor uiteenlopende situaties.26 Uit de memorie van toelichting volgt dat het 
bestuur zich actief dient op te stellen. Het horen mag niet beschouwd worden als 
formaliteit waarbij slechts geluisterd wordt naar hetgeen naar voren wordt ge-
bracht.27 Ook in de memorie van toelichting bij de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure wordt aangestipt dat het bestuur niet kan volstaan met het 
enkel aanhoren van belanghebbenden. Als een hoorzitting wordt gehouden, 
dient er een gedachtewisseling plaats te vinden tussen belanghebbenden en het 
bestuur.28  
 
De wetsgeschiedenis laat zien dat de hoorzitting door de wetgever wordt be-
schouwd als mogelijkheid voor het bestuur om met belanghebbende te commu-
niceren over de mogelijkheid van een minnelijke oplossing voor een conflict. De 
hoorplicht vormt een belangrijk aanknopingspunt voor de stelling dat het bestuur 
bemiddelend mag en kan optreden in de besluitvormingsfase. In de jurispruden-
tie wordt het bestuur door de rechter een enkele keer gewezen op deze bemidde-
lende wijze van horen.  

2.2.2 Afweging van tegengestelde belangen 

In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre in de uitwerking van artikel 3:4 Awb 
aanwijzingen zijn te vinden voor een bemiddelende rol van het bestuur. Artikel 
3:4 Awb is relevant indien het bestuur beschikt over beleidsvrijheid. In het eer-
ste lid van artikel 3:4 Awb is bepaald dat het bestuur de rechtstreeks bij het be-
sluit betrokken belangen dient af te wegen.29 Het tweede lid van artikel 3:4 Awb 
bepaalt dat de voor één of meerdere belanghebbenden nadelige gevolgen van 
een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te 

                                                        
26. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, PG Awb I, p. 248 en 329. 
27. Vgl. over de wijze van horen No 15 april 2005, AB 2005, 185 m.nt. PJS. 
28. Kamerstukken II 1999-2000, 27 023, nr. 3, p. 24-25. De term ‘gedachtewisseling’ uit het voor-

malige artikel 3:25, eerste lid, Awb is in het huidige artikel 3:15 Awb niet opgenomen. Uit de 
memorie van toelichting volgt dat tussen het mondeling naar voren brengen van zienswijzen en 
een gedachtewisseling in de praktijk geen verschil bestaat.  

29. Deze procedurele eis wordt in de literatuur ook wel de plicht tot daadwerkelijke belangenafwe-
ging genoemd. Zie Damen e.a. 2005, p. 400; De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, p. 119. 
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dienen doelen. Uit deze bepaling worden door Van Wijk/Konijnenbelt & Van 
Male een drietal eisen afgeleid, die achtereenvolgens aan de orde komen.30  
 
In de eerste plaats mogen de uit een besluit voortvloeiende lasten voor betrokke-
nen niet zwaarder zijn dan strikt noodzakelijk is. Dit wordt het beginsel van de 
minste pijn genoemd. Het beginsel van de minste pijn brengt met zich dat het 
bestuur op die wijze dient te beschikken die voor de betrokken burgers het minst 
bezwarend is. Bij de afweging van betrokken belangen zal het bestuur moeten 
zoeken naar een uitkomst waarbij de aantasting van belangen voor alle partijen 
zo gering mogelijk is.  

Aantasting van belangen kan bijvoorbeeld worden beperkt of voorkomen 
door een vergunningvoorschrift of andere maatregel waardoor derden minder 
last hebben van wat vergund wordt. Zo heeft het bestuur, in verband met de 
verlening van een ontheffing voor het bouwen van een overkluizing en een stuw 
voor het hebben van een brug, met de aanvrager afgesproken dat er beweegbare 
hekken geplaatst worden op een zodanige wijze dat de overgang door een derde 
op de minst bezwaarlijke wijze plaats kan vinden.31 Aantasting van belangen 
van derden kan in sommige gevallen worden voorkomen door het (ont-
werp)besluit te wijzigen. Een voorbeeld is het besluit van het college van B&W 
van Nederweert waarin, naar aanleiding van illegale kapactiviteiten, aan de 
overtreder een herplantplicht is opgelegd. Omdat de buurman visuele hinder 
ondervindt van de door overtreder gehouden pony’s, heeft het bestuur gekozen 
voor een alternatieve locatie voor de herplanting, waardoor hinder wordt be-
perkt.32 Ook onder dwangsom opgelegde lasten mogen niet verder gaan dan 
strikt noodzakelijk is. Een aan de overtreder opgelegde maatregel om onmiddel-
lijk kiezelgoer te verwijderen met als doel het voorkomen van stankhinder, is 
naar het oordeel van de rechter onredelijk. Hierbij is van belang dat aan klachten 
van omwonenden over stank ook tegemoet kan worden gekomen door een min-
der bezwarende maatregel, namelijk het afdekken van het kiezelgoer.33 
 
Het evenredigheidsbeginsel verlangt dat de lasten van een besluit niet onevenre-
dig zwaar zijn in verhouding tot de doelen die het besluit dient. Van schending 
van het evenredigheidsbeginsel is sprake indien de uit het besluit voortvloeiende 
lasten voor derden onevenredig zwaar zijn in verhouding tot het met het besluit 
beoogde doel. Dit was het geval in de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-

                                                        
30. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 328-333. 
31. Vgl. ABRvS 11 maart 1998, AB 1998, 270 m.nt. AvH. De maatregel kon in deze situatie niet 

beschouwd worden als een uitwerking van de ontheffingvoorschriften nu er geen waterstaat-
kundig belang mee gediend was (zie paragraaf 4.5). 

32. Rb. Roermond 27 september 1996, JB 1996, 225 m.nt. R.J.N.S. 
33. ABRvS 17 maart 2004, JB 2004, 180 m.nt. C.L.G.F.H.A. Kiezelgoer is een krijt- of kleiachtige 

massa die hoofdzakelijk uit de kiezelhoudende pantsers van kiezelalgen bestaat.  
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spraak van 4 augustus 2004.34 Het bestuur had aan de aanvrager een bouwver-
gunning onder vrijstelling verleend voor de uitbreiding van een woning. Aange-
zien de uitvoering van de plannen leidde tot een forse inbreuk op de belangen 
van de buurman (vermindering van uitzicht en lichtinval) en er sprake was van 
onredelijke hinder in de zin van art. 5:50, vierde lid, Burgerlijk Wetboek (hier-
na: BW), was de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel dat het college niet 
in redelijkheid had kunnen besluiten tot het verlenen van de vrijstelling.  
 
In de derde plaats brengt het beginsel van gelijkheid voor de publieke lasten met 
zich dat onevenredig nadelige gevolgen van een besluit niet ten nadele van een 
individu, of een beperkte groep burgers of instellingen behoren te komen, maar 
gelijkelijk over de gemeenschap moeten worden verdeeld.35 Bij het totstandko-
men van de Awb is dit beginsel in verband gebracht met artikel 3:4, tweede lid, 
Awb.36 Met de ontwikkeling van het zelfstandig schadebesluit wordt het begin-
sel van gelijkheid voor de publieke lasten gezien als een zelfstandige materiële 
rechtsgrond voor het toekennen van nadeelcompensatie.37 Het bestuur beschikt 
over de bevoegdheid om de beslissing over het toekennen van nadeelcompensa-
tie te betrekken bij het schadeveroorzakende besluit zelf (onzelfstandig schade-
besluit), maar kan ook een afzonderlijk besluit nemen over het toekennen van 
nadeelcompensatie (zelfstandig schadebesluit).  

In bijzondere gevallen bestaat voor het bestuur een verplichting om de be-
slissing over het toekennen van nadeelcompensatie te betrekken bij het schade-
veroorzakende besluit zelf. Het gaat om situaties waarbij het besluit ernstige 
schade veroorzaakt en het niet redelijk is om het besluit in werking te laten tre-
den, zonder dat op voorhand duidelijk is hoe de schade wordt gecompenseerd.38 
Factoren die in het algemeen een rol spelen bij het vaststellen van de plicht tot 
compensatie van geleden nadeel zijn de mate van onevenredigheid, het normaal 
maatschappelijk risico van getroffene en de eigen verantwoordelijkheid van 
betrokkene om de schade te beperken. In bepaalde situaties kan publiekrechte-
lijke medewerking afhankelijk gesteld worden van de bereidheid van de direct-
belanghebbende om de kosten van nadeelcompensatie voor zijn rekening te 
nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij planschade, die is ontstaan na een be-
stemmingsplanwijziging. Het resultaat van de onderhandelingen kan worden 
vastgelegd in een planschadevergoedingsovereenkomst.39 Soms stelt het bestuur 
een schaderegeling tussen belanghebbenden vast in een vergunningvoorschrift. 
                                                        
34. ABRvS 4 augustus 2004, JB 2004, 321. De bestuursrechter toetst in deze zaak expliciet aan 

normen uit het burenrecht en volgt daarmee een rekkelijke benadering van het specialiteitsbe-
ginsel (zie paragraaf 4.3.2.2).  

35. Ook wel genoemd het rechtsbeginsel van de égalité devant les charges publiques of het égalité-
beginsel.  

36. Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, PG Awb I, p. 208-209 en Kamerstukken II 1988-
1989, 21 221, nr. 5, PG Awb I, p. 212-213. 

37. ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229 m.nt. PvB (Van Vlodrop). 
38. Zie uitgebreid Schueler 2005, p. 217-220. 
39. Zie paragraaf 3.4.3.  
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Zo stond in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 8 januari 1998 
een vergunningvoorschrift centraal, waarin het bestuur aan de direct-
belanghebbende de verplichting had opgelegd om door derden geleden nadeel te 
vergoeden.40  
 
Artikel 3:4 Awb heeft betrekking op de eisen die gesteld worden aan de inhoud 
van een besluit. Een meer bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvor-
mingsfase kan bijdragen aan de verwezenlijking van deze materiële eisen. Ook 
door Brenninkmeijer en Wiggers-Rust wordt het verband aangestipt tussen be-
middeling en de verplichtingen die voor het bestuur voortvloeien uit artikel 3:4 
Awb.41 Tijdens overleg kan met belanghebbende(n) gezocht worden naar een 
wijze van bevoegdheidsuitoefening waarbij de lasten van betrokkenen zo veel 
mogelijk worden beperkt. Als niet duidelijk is wie aansprakelijk is voor geleden 
schade, kan door onderhandelingen tussen betrokken partijen wellicht een oplos-
sing bereikt worden.  

2.2.3 Tussenconclusie 

De literatuur en de jurisprudentie over het zorgvuldigheidsbeginsel bieden aan-
knopingspunten voor een bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvor-
mingsfase. Opmerkelijk is dat het bestuur door de voorzieningenrechter in een 
tweetal gevallen uitdrukkelijk op zijn bemiddelende rol is gewezen. De onder-
zoeksplicht van artikel 3:2 Awb omvat in deze jurisprudentie de plicht voor het 
bestuur om de mogelijkheid van een minnelijke oplossing te onderzoeken. Uit 
de functie die de wetgever heeft toegekend aan de hoorplicht, blijkt dat het be-
stuur een bemiddelende rol aan mag nemen. Indien het bestuur beschikt over 
beleidsvrijheid, dan kan een bemiddelende rol van het bestuur nodig zijn om de 
materiële eisen te verwezenlijken, die ingevolge artikel 3:4 Awb gesteld worden 
aan de inhoud van een besluit. De kern van artikel 3:4 Awb is dat het bestuur 
uiteindelijk een besluit neemt waarmee de lasten van burgers zoveel mogelijk 
worden beperkt. Dit vloeit voort uit het beginsel van de minste pijn, het evenre-
digheidsbeginsel en het beginsel van gelijkheid voor de publieke lasten.  

2.3 Bemiddelen en behoorlijkheidsnormen 

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de behoorlijkheidsnormen die 
voor het bestuur gelden, aanknopingspunten bieden voor een bemiddelende rol. 
De bestudering van de behoorlijkheidsnormen is voor dit onderzoek relevant nu 
deze normen, evenals rechtsnormen, aangeven aan welke eisen het handelen van 
het bestuur jegens de burger dient te voldoen. Behoorlijkheidsnormen kunnen 
                                                        
40. ABRvS 8 januari 1998, JB 1998, 34 m.nt. R.J.N.S. Een compensatievoorschrift lijkt onverenig-

baar met het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel (zie over deze problematiek para-
graaf 4.3.3).  

41. Brenninkmeijer e.a. 2003, p. 216. 
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echter niet met rechtsnormen op één lijn worden gesteld. Allereerst wordt inge-
gaan op de relatie tussen behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen (par. 2.3.1). 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de behoorlijkheidsnormen die met be-
middeling in verband kunnen worden gebracht (par. 2.3.2). De paragraaf eindigt 
met een tussenconclusie (par. 2.3.3). 

2.3.1 Behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen 

Overheidsgedragingen worden niet alleen gecontroleerd door de rechter, maar 
ook door andere instanties, zoals de Nationale ombudsman. De controle door de 
ombudsman onderscheidt zich op verschillende manieren van die van de rech-
ter.42 In de eerste plaats is het onderwerp van toetsing ruimer. De beoordeling 
van een ombudsman strekt zich uit tot al het handelen van de overheid. Dat be-
tekent bijvoorbeeld dat burgers kunnen klagen over het telefonisch contact dat 
ze met het bestuur hebben gehad, de wijze waarop een hoorzitting is gehouden 
maar ook over de wijze waarop de politie feitelijk is opgetreden.43 Een tweede 
verschil is dat de oordelen van de ombudsman, anders dan de uitspraken van de 
rechter, niet bindend zijn. Het oordeel van de ombudsman over de gedraging van 
de overheid is niet met juridische middelen afdwingbaar.44 Tot slot verricht de 
Nationale ombudsman geen rechtmatigheidstoets, maar wordt boordeeld of het 
bestuursorgaan zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen (artikel 9:27 Awb). 
Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van behoorlijkheidsnormen.  
 
Welk verband bestaat er tussen de behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen? 
Algemeen wordt aanvaard dat behoorlijkheidsnormen geen rechtsnormen zijn, 
maar wel betekenis kunnen hebben voor de verdere ontwikkeling van rechts-
normen.45 Behoorlijkheidsnormen die door de ombudsman zijn ontwikkeld, 
kunnen na verloop van tijd door wetgeving of jurisprudentie in het geldende 
recht worden opgenomen.  
 Ten Berge is een voorstander van een grotere integratie van behoorlijk-
heidsnormen en rechtsnormen.46 Hij erkent dat niet alle behoorlijkheidsnormen 
kunnen worden omgezet in rechtsnormen, maar pleit voor meer aandacht binnen 

                                                        
42. Zie Damen e.a. 2006, p. 332-333. In de Awb is een interne en een externe klachtregeling opge-

nomen. Voordat iemand zich tot de Nationale ombudsman kan wenden, dient eerst een interne 
klachtprocedure gevolgd te worden bij het betrokken bestuursorgaan (artikel 9:20 Awb). Zie 
over de klachtbehandeling door bestuursorganen: Winter, Middelkamp & Herweijer 2007.  

43. Zie voor meer voorbeelden Ten Berge 2005, p. 120-121. 
44. Door onderzoekers uit Utrecht wordt dit onderscheid gerelativeerd. Het betrokken overheidsor-

gaan kan in de praktijk een oordeel als dwingend ervaren. Dit heeft te maken met het gezag van 
het oordeel van de ombudsman dat steunt op de argumenten, de openbaarheid van de uitspraken 
en doordat aangesloten kan worden bij bestaande rechtsnormen. Zie Langbroek & Rijpkema 
2004, p. 23-24.  

45. Langbroek & Rijpkema 2004, p. 22; Konijnenbelt 2002, p. 35; Ten Berge 2002b, p. 36.  
46. Ten Berge 2002a, p. 31-34 en 36-37. Hierin verschilt hij van mening met Konijnenbelt, die 

terughoudender lijkt (Konijnenbelt 2002, p. 35-36).  
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het bestuursrecht voor de mogelijkheid hiervan. Vanwege de aandacht voor het 
besluitbegrip is naar zijn oordeel binnen het bestuursrecht relatief weinig aan-
dacht voor de ontwikkeling van normen van behoorlijk verkeer tussen overheid 
en burger.47 Hij wijst op de mogelijkheid van de bestuursrechter om de algeme-
ne beginselen van behoorlijk bestuur zodanig te interpreteren dat bepaalde nor-
men in de bejegeningssfeer hier ook onder zouden kunnen vallen. Als voorbeeld 
noemt hij een gebrek aan ‘dienstbaarheid’ (behoorlijkheidvereiste) dat in een 
rechterlijk oordeel tot strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel zou kunnen lei-
den.48  

Behoorlijkheidsnormen zijn geen rechtsnormen. Een aantal behoorlijkheids-
normen komen echter inhoudelijk overeen met rechtsnormen. De ombudman 
toetst bijvoorbeeld aan het verbod van misbruik van bevoegdheid. De formule-
ring van deze behoorlijkheidsnorm vertoont overeenkomsten met het verbod van 
détournement de pouvoir (artikel 3:3 Awb). Wat is nu de aard van de behoor-
lijkheidstoets? Tot 2003 was het uitgangspunt dat de behoorlijkheidstoets een 
rechtmatigheidstoets inhield, aangevuld met een zorgvuldigheidstoets.49 Onder-
zoekers van de universiteit Utrecht hebben echter een andere benadering voor-
gesteld, hetgeen door de ombudsman is gevolgd.50 Anders dan voorheen maken 
rechtsnormen geen onderdeel meer uit van de behoorlijkheidsnormen. Het zijn 
parallelle stelsels.  
 

‘Als de ombudsman een behoorlijkheidsnorm formuleert en toepast die ook in 
het recht is vastgelegd, dan past hij niet de rechtsnorm toe, maar een concreti-
sering van het behoorlijkheidsverreiste die inhoudelijk overeenkomt met een 
rechtsnorm.’51 

 
Dit betekent niet dat de rechtsnormen geen enkele rol meer spelen bij de behoor-
lijkheidstoets. De rechtsnormen worden door de ombudsman gehanteerd als 
richtsnoer bij de invulling van de behoorlijkheidsnormen. De behoorlijk-
heidstoets strekt echter verder dan een rechtmatigheidstoets. Rechtsnormen for-
muleren een minimumstandaard, terwijl de ombudsman uit mag gaan van een 
niveau van behoorlijkheid dat in redelijkheid van de overheid mag worden ver-
wacht. De ombudsman kan in een concreet geval beoordelen of de behoorlijk-
heid in vergelijking met de voorgeschreven rechtsregel meer of minder van de 
overheid verlangt.  

                                                        
47. Ten Berge 2005, p. 121. 
48. Ten Berge 2002b, p. 37. Vgl. Hoogwout 2002, p. 33-36. Hoogwout stelt voor om het door 

hemzelf geformuleerde ‘beginsel van klantgemak’ te verheffen tot algemeen beginsel van be-
hoorlijk bestuur.  

49. Zie Kamerstukken II 2002-2003, 28 747, nr. 3, p. 17. 
50. Zie Langbroek & Rijpkema 2004, p. 21-28; Kamerstukken II 2004-2005, 30 030, nr. 1-2, p. 58-

59. 
51. Langbroek & Rijpkema 2004, p. 21-22. 
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In de jaarverslagen van 2005 en 2006 wordt aandacht besteed aan de verhouding 
tussen rechtmatigheid en behoorlijkheid.52 De rechtmatigheid vormt de ‘zakelij-
ke’ kant van de relatie tussen overheid en burger en de behoorlijkheid de ‘relati-
onele’ kant. Beide dimensies zijn nauw met elkaar verbonden, maar vormen 
gescheiden beoordelingkaders. Gedragingen van de overheid kunnen rechtmatig 
zijn maar niet voldoen aan de behoorlijkheidsmaatstaven. Vice versa kan een 
gedraging van het bestuur behoorlijk zijn, maar wel onrechtmatig. Goed bestuur 
is niet alleen rechtmatig bestuur, maar ook behoorlijk bestuur.53  

Overigens wordt in de literatuur betwijfeld of de door de ombudsman geko-
zen benadering wel de juiste is.54 Bestuursorganen krijgen hierdoor te maken 
met twee verschillende normenstelsels, burgers zullen minder goed weten waar 
ze aan toe zijn en bovendien lijkt de benadering niet goed aan te sluiten bij de 
visie van de Awb-wetgever zoals deze tot uitdrukking komt in artikel 9:27, 
tweede lid, Awb. Hierin is bepaald dat de ombudsman bij de beoordeling van 
een gedraging ten aanzien waarvan door een rechterlijke instantie uitspraak is 
gedaan, de rechtsgronden in acht moet nemen waarop de rechterlijke uitspraak is 
gebaseerd.  
 
De behoorlijkheidsnormen zijn relevant voor dit onderzoek. Ten eerste omdat 
deze behoorlijkheidsnormen bijdragen aan de ontwikkeling van algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur. Een ontwikkeling richting een meer bemiddelende 
rol van het bestuur op grond van behoorlijkheid, kan mogelijk in de toekomst 
via jurisprudentie doorwerken in het geldend recht. Ten tweede is de behoorlijk-
heidstoets primair gericht op de relationele kant in de verhouding tussen bestuur 
en burger. Bemiddeling heeft ook te maken met deze relationele sfeer tussen 
bestuur en burger. Het is goed mogelijk dat behoorlijkheidsnormen aankno-
pingspunten bieden voor een bemiddelende rol in de besluitvormingsfase.  

                                                        
52. Jaarverslag Nationale ombudman 2005, p. 17-20; Jaarverslag Nationale ombudsman 2006, p. 

15-21.  
53. Het begrip goed bestuur lijkt te verwijzen naar de term good governance (zie ook p. 14 van het 

Jaarverslag Nationale ombudsman 2005). Op zowel internationaal niveau als Europees niveau 
zijn algemene beginselen van goed bestuur ontwikkeld (Zie Hirsch Ballin 2000, p. 305-308). 
Beginselen van goed bestuur kunnen volgens Addink van betekenis zijn voor het Nederlandse 
bestuursrecht. Hij heeft een zestal categorieën van algemene beginselen van goed bestuur uit-
gewerkt die binnen het Nederlandse bestuursrecht gehanteerd zouden kunnen worden. Volgens 
Addink vormen deze algemene beginselen van goed bestuur een interpretatief concept, waar-
mee de discretionaire ruimte kan worden ingevuld bij toepassing van juridische instrumenten 
(Addink 2005, p. 169-183; zie Brugman 2005, p. 229-230 voor het verslag van de VAR-
studiemiddag over good governance).  

54. Zie o.a. Damen 2008, p. 40-51; Schlössels 2008, p. 94-95; Schlössels 2007, p. 221-222; Damen 
e.a. 2006, p. 352-353. Zie ook Langbroek & Rijpkema 2007, p. 273-277, waar de onderzoekers 
ingaan op de kritiek uit de literatuur over het gemaakte onderscheid tussen rechtmatigheid en 
behoorlijkheid. 
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2.3.2 Behoorlijk bestuur: bemiddelend bestuur?  

De behoorlijkheidsnormen zijn door de ombudsman in de loop der jaren ont-
wikkeld en in het jaarverslag van 1988 is voor het eerst een overzicht van de 
gehanteerde normen gepubliceerd.55 Met het oog op de invoering van de Wet 
extern klachtrecht, hebben onderzoekers van de universiteit Utrecht in opdracht 
van de Nationale ombudman onderzoek verricht naar de toepassing van de be-
hoorlijkheidsnormen. Dit heeft in 2004 geleid tot het voorstel voor een aange-
paste lijst van behoorlijkheidsnormen.56 Het voorstel is door de Nationale om-
budsman overgenomen en vanaf 1 januari 2005 wordt met deze nieuwe lijst 
gewerkt.57 De behoorlijkheidsnormen zijn onderverdeeld in vier categoriën: 
grondrechten, materiële behoorlijkheid, formele behoorlijkheid en zorgvuldig-
heid.58 De behoorlijkheidsvereisten vormen een gedragscode voor het bestuur. 
Uit de toepassing van de norm in het concrete geval blijkt welk niveau van be-
hoorlijkheid van het bestuur verlangd mag worden. Ingevolge artikel 9:36, 
tweede lid, Awb dient de ombudsman, als hij van oordeel is dat de gedraging 
niet behoorlijk is, te vermelden welk vereiste van behoorlijkheid is geschonden.  
 
Welke behoorlijkheidsnormen kunnen in verband worden gebracht met een 
bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvormingsfase? Een aantal behoor-
lijkheidsvereisten komen overeen met de formele en materiële rechtsnormen die 
voortvloeien uit het zorgvuldigheidsbeginsel en in paragraaf 2.2 zijn behandeld. 
Ook op grond van behoorlijkheidsnormen dient het bestuur een redelijke en 
evenredige belangenafweging te maken. Het bestuur kan op grond van deze 
behoorlijkheidsnorm gehouden zijn om in overleg te treden met de verzoeker. 
Naar aanleiding van een klacht over de handelwijze van het Ministerie van De-
fensie oordeelt de Nationale ombudsman dat de wijze van reageren op brieven 
van verzoekers heeft geleid tot escalatie van het conflict. Volgens de Nationale 
ombudsman had het bestuur in samenspraak met verzoeker moeten zoeken naar 
een oplossing van het gerezen probleem.59  

Het bestuur dient op een actieve en adequate wijze informatie te verwerven. 
Deze norm is bijvoorbeeld geschonden in een zaak waarin er twee gegadigden 
waren voor één standplaats voor een snackwagen. Van drie overheidsinstanties 
was medewerking vereist. Een van de gegadigden beschikte over toestemming 
van het provinciebestuur, de ander beschikte over een ontheffing van het water-
schap en een vergunning van het gemeentebestuur. Onder deze omstandigheden 
kon geen van beiden de standplaats innemen. Uit oogpunt van dienstbetoon 
hadden deze overheidsinstanties volgens de Nationale ombudsman bij elkaar 

                                                        
55. Kamerstukken II 1988-1989, 21 075, nrs. 1-2, p. 63 e.v. De lijst is samengesteld door de toen-

malige Nationale ombudsman, M. Oosting, en staat ook bekend als ‘het lijstje van Oosting’.  
56. Langbroek & Rijpkema 2004.  
57. Kamerstukken II 2004-2005, 30 030, nrs. 1-2, p. 59.  
58. Jaarverslag Nationale ombudsman 2005, p. 108-113.  
59. No 26 juni 2006, rapport 2006/225. 
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moeten informeren en moeten nagaan hoe een voor betrokkenen aanvaardbare 
oplossing kon worden gevonden. Volgens de Nationale ombudsman was het 
conflict dan wellicht eerder in goed overleg opgelost en was de betrokkenen veel 
moeite, frustratie en onzekerheid over de afloop bespaard gebleven.60 Dit voor-
beeld laat zien dat de reikwijdte van deze behoorlijkheidsnorm verder strekt dan 
de onderzoeksplicht op grond van 3:2 Awb.  

Om reden van coulance moet het bestuur soms ingaan op een voorstel van 
verzoeker voor een oplossing van een conflict. Verzoekster had problemen met 
de ontvangst van Radio 2. Op het voorstel van verzoekster om haar de kosten 
van een digitale radio te vergoeden, waarmee ontvangst wel mogelijk is, gaat het 
Ministerie van Economische zaken niet in. De Nationale ombudsman vindt dit 
uit oogpunt van kosten en baten geen wijze keuze nu de kosten van de rapporta-
ge en de behandelingskosten bij het Ministerie een veelvoud bedragen van het 
gevraagde bedrag.61 

Verder zijn behoorlijkheidsnormen die verband houden met het idee van de 
dienende overheid relevant, dat door Damen als volgt is beschreven: ‘Een die-
nend bestuursorgaan moet de burger zo goed mogelijk zijn recht bezorgen, recht 
doen; informeren, doorvragen, meedenken, oplossingen zoeken’.62 Bemiddeling 
in de besluitvormingsfase past mijns inziens goed binnen dit idee van de dienen-
de overheid. Het vereiste dat de overheid zich dienstbaar moet opstellen, wordt 
geconcretiseerd in de behoorlijkheidsnormen correcte bejegening en fair play.63 
De correcte bejegening heeft betrekking op de ‘eenvoudige hulpvaardigheid’. 
Het bestuur dient waar gevraagd en waar nodig naar vermogen hulp te bieden.64 
Met het beginsel van fair play wordt een verderstrekkende hulpvaardigheid be-
doeld. Dit beginsel vereist van het bestuur dat burgers de mogelijkheid wordt 
gegeven hun procedurele kansen te benutten. Van het bestuur mag verlangd 
worden dat het een open oog heeft voor de belangen van burgers en dat het zich 
op een actieve en hulpvaardige wijze opstelt. 
 
In het kader van de behandeling van klachten heeft de Nationale ombudsman 
een aanbeveling gericht aan het UWV over structureel gebruik van mediaton. 
Het UWV wordt in overweging gegeven te onderzoeken of bejegeningsklachten 
over medewerkers met toepassing van mediation op een informele wijze zijn op 
te lossen.65 Opmerkelijk is dat de Nationale ombudsman zelf in veel gevallen 
aanstuurt op een minnelijke oplossing tussen de indiener van een klacht en het 
bestuur. Sinds 1994 maakt de zogenoemde interventiemethode onderdeel uit van 

                                                        
60. No 9 november 2007, rapport 2007/249. 
61. No 1 november 2006, rapport 2006/354. 
62. Damen 2005, p. 16. Zie voor een uitwerking van het concept van de dienende overheid Damen 

2007, p. 151-167. 
63. Langbroek & Rijpkema 2004, p. 247. 
64. Langbroek & Rijpkema 2004, p. 381.  
65. No 13 maart 2006, rapport 2006/081. 
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de werkwijze van de Nationale ombudsman.66 Het begrip interventie wordt 
gebruikt voor elke vorm van optreden gericht op het vinden van een oplossing 
voor de klacht. Geprobeerd wordt om de klacht op te lossen door bevordering 
van de communicatie tussen het bestuur en de klagende burger. Drie vormen van 
interventie worden onderscheiden. In de eerste plaats het informeren bij het 
bestuursorgaan over de stand van zaken en het doorgeven van de informatie aan 
de klagende burger. In de tweede plaats kan de Nationale ombudsman het be-
stuur expliciet uitnodigen om met de klagende burger contact te zoeken. Tot slot 
kan een onpartijdige derde worden ingeschakeld om te bemiddelen. Door de 
Nationale ombudsman wordt aangestuurd op bemiddeling door de overheidsin-
stantie zelf. Als een oplossing wordt bereikt, is het niet meer noodzakelijk om 
een rapport uit te brengen (artikel 9:23, onder l, Awb). Het merendeel van de 
klachten wordt opgelost via de interventiemethode (79% in 2006). 67 

De achtergrond van het invoeren van deze werkwijze is de wenselijkheid van 
het oplossingsgericht werken. Het optreden van de Nationale ombudsman be-
staat van oorsprong uit het verrichten van onderzoek dat vervolgens uitmondt in 
een rapport. Vanuit een oogpunt van oplossingsgerichtheid is deze weg in een 
aantal gevallen een te zwaar middel. Vanuit het perspectief van de ombudsman 
en het bestuur vergt deze weg veel inspanning en tijd, terwijl de burger snel een 
oplossing wil. De interventiemethode wordt ook toegepast bij conflicten die zijn 
ontstaan in de besluitvormingsprocedure en later tot een klacht hebben geleid. 
Bemiddeling bij klachten impliceert mijns inziens de wenselijkheid van een 
bemiddelende rol voor het bestuur bij de besluitvorming. Twee voorbeelden 
waarbij na interventie een oplossing is bereikt: 
 

‘Verzoeker en de gemeente Haarlemmermeer bereikten na onderhandelingen 
een schikking over een passende compensatie, nadat zij jarenlang overhoop 
hadden gelegen over de ontsluiting van het bedrijf van verzoeker.’68  

 
‘De gemeente Gulpen-Wittem heeft het besluit genomen om handhavend te 
gaan optreden tegen illegale ondernemingsactiviteiten van de buurman van 
verzoekers, die hebben geleid tot rattenoverlast alsmede verontschuldiging 
aangeboden voor de duur van dit handhavingstraject.’69 

 
Volgens de Nationale ombudsman draagt bemiddeling bij aan de behoorlijkheid 
van het bestuursoptreden. In het jaarverslag van 2005 legt de Nationale om-
                                                        
66. Kamerstukken II 1994-1995, 24 125, nrs. 1-2, p. 48-53 (Jaarverslag Nationale ombudsman 

1994). 
67. Kamerstukken II 2002-2003, 28 747, nr. 3, p. 30-31; Jaarverslag Nationale ombudsman 2006, p. 

103. Ook de lokale ombudsmannen en de bestuursorganen van de Provincies en Waterschappen 
maken veel gebruik van de interventiemethode (Langbroek & Rijpkema 2004, p. 69-78). Zie 
over de interventiemethode en de tevredenheid van burgers: Euwema, Aaij, Landzaat & Langen 
2007, p. 225-247. 

68. Kamerstukken II 2001-2002, 28 260, nrs. 1-2, p. 100 (Jaarverslag Nationale ombudsman 2001). 
69. Kamerstukken II 2003-2004, 29 460, nrs. 1-2, p. 106 (Jaarverslag Nationale ombudsman 2003). 



 EEN BEMIDDELENDE ROL VOOR HET BESTUUR? 31 

budsman uitdrukkelijk een relatie tussen bemiddeling en behoorlijk bestuur en 
benadrukt hij het belang van een goede communicatie tussen bestuur en burger. 
Een groot deel van de conflicten tussen bestuur en burger vindt zijn oorsprong in 
onvoldoende of verstoorde communicatie. Een goede communicatie draagt bij 
aan de legitimatie van het overheidsoptreden en het vertrouwen in de overheid.70 
Een meer horizontale benadering van burgers door het bestuur is hierbij noodza-
kelijk.  
 

‘Het op een gelijkwaardige wijze omgaan met burgers, goede communicatie, 
het niet juridiserend benaderen van conflicten en het eventueel toepassen van 
mediation vormen krachtige middelen om het vertrouwen van de burger in de 
overheid te bevorderen.’71 

 
Over het mediationproces merkt de Nationale ombudsman op dat dit in de kern 
nauw verbonden is met noties van behoorlijkheid zoals die in de behoorlijk-
heidsnormen zijn uitgekristalliseerd. Ook in het jaarverslag van 2006 vraagt de 
Nationale ombudsman aandacht voor een meer probleemoplossende benadering.  
 

‘In de bezwarenprocedure staat de vraag naar de rechtmatigheid van het over-
heidsbesluit centraal: het ‘regel is regel’-perspectief. De Algemene wet be-
stuursrecht regelt de bezwarenprocedure van stap tot stap: ook ‘regel is regel’. 
Kan het anders? Tijdens de bezwarenprocedure zouden partijen ook om de ta-
fel kunnen gaan zitten om het gerezen probleem op te lossen en om op die 
wijze gestalte te geven aan de rechtmatigheid én behoorlijkheid.’72 

 
Uit deze opmerkingen van de Nationale ombudsman kan naar mijn oordeel wor-
den afgeleid dat een bemiddelende rol van het bestuur in de besluitvormingsfase 
bijdraagt aan de behoorlijkheid van het overheidsoptreden. Denkbaar is dat het 
achterwege blijven van bemiddelend optreden onder omstandigheden onbehoor-
lijk is. 

2.3.3 Tussenconclusie 

Bij behandeling van klachten door de Nationale ombudsman heeft een ontwik-
keling plaatsgevonden richting het oplossingsgericht benaderen van conflicten. 
In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van een interventiemethode om 
conflicten tussen het bestuur en de klagende burger op te lossen. De Nationale 

                                                        
70. De Nationale ombudsman gaat in het jaarverslag uitgebreid in op de relatie tussen de burger en 

de overheid (Jaarverslag Nationale ombudsman 2005, p. 14 e.v. en p. 60 e.v.). De verschillen 
tussen de positie van de burger en de positie van de overheid zouden de ‘kloof’ verklaren die in 
de samenleving wordt ervaren. De behoorlijkheidsnormen dragen bij aan het overbruggen van 
deze kloof (Jaarverslag Nationale ombudsman 2005, p. 62; Langbroek & Rijpkema 2004, p. 28-
35). 

71. Jaarverslag Nationale ombudsman 2005, p. 75.  
72. Jaarverslag Nationale ombudsman 2006, p. 22.  
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ombudsman geeft hiermee een signaal dat een bemiddelende rol van het bestuur 
gewenst is. Niet alleen bij de behandeling van klachten, maar ook bij conflicten 
binnen de besluitvormingsfase. Met name de behoorlijkheidsnormen die in ver-
band kunnen worden gebracht met het idee van de dienende overheid bieden 
aankopingspunten voor een bemiddelende rol van het bestuur.  

2.4 Bemiddelend bestuur: hoe, wanneer en waarom?  

Uit het voorgaande volgt dat de normen die in de besluitvormingsfase gelden, 
aanknopingspunten bieden voor een bemiddelende rol van het bestuur. In de 
wetgeving (de artikelen 3:2, 4:7, 4:8 en 3:4 Awb), de literatuur en de jurispru-
dentie zijn aanwijzingen te vinden dat het bestuur onder omstandigheden be-
middelend moet optreden. Een bemiddelende rol kan bovendien nodig zijn met 
het oog op de behoorlijkheid van het overheidsoptreden. Niettemin kan op basis 
van het positieve recht niet worden aangegeven onder welke omstandigheden 
het bestuur bemiddelend moet optreden. De jurisprudentie bevat, voor zover mij 
bekend, een tweetal uitspraken waarin het bestuur expliciet door de rechter is 
gewezen op zijn bemiddelende rol. De onderzoeksplicht van artikel 3:2 Awb 
omvat in deze jurisprudentie tevens de plicht voor het bestuur om de mogelijk-
heid van een minnelijke oplossing te onderzoeken.  

Voortbouwend op de aanknopingspunten uit het positieve recht wordt in de-
ze paragraaf onderzocht onder welke omstandigheden het bestuur bemiddelend 
zou moeten optreden. Eerst wordt bezien of en, zo ja, hoe deze vraag in het 
Duitse bestuursrecht wordt beantwoord (par. 2.4.1). Vervolgens wordt in aan-
sluiting op de jurisprudentie de onderzoeksplicht naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing uitgewerkt (2.4.2). Tot besluit volgt een conclusie (2.4.3).  

2.4.1 Inspiratie uit het Duitse recht  

Bemiddelend bestuur wordt in de Duitse literatuur aangemerkt als een nieuwe 
vorm van coöperatief bestuur.73 Met het begrip kooperatives Verwaltungshan-
deln wordt de moderne rechtsverhouding tot uitdrukking gebracht, waarbij sa-
menwerking tussen bestuur en burger centraal staat. Het uitgangspunt van het 
coöperatieve bestuur is dat de burger in de moderne staat beschouwd moet wor-
den als Verfahrenspartner van het bestuur. Bemiddeling past binnen de gedachte 
van het op samenwerking en consensus gericht besturen.  

Interessant is dat de wetgever in enkele wettelijke bepalingen uitdrukkelijk 
wijst op de mogelijkheid om te bemiddelen in de bestuurlijke fase.74 In het Bau-
gesetzbuch (hierna: BauGB) heeft de wetgever § 4 b opgenomen, welke is inge-

                                                        
73. Härtel 2005, p. 754; Vetter 2004, p. 167-172; Pitschas 2004, p. 396-397; Schneider 1996, p. 39, 

43-45.  
74. In Duitsland wordt overigens ook in de gerechtelijke fase gebruik gemaakt van mediation. Zie 

Härtel 2005, p. 759-761; Pitschas 2004, p. 401-403; Von Bargen 2004, p. 468-479.  
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voerd middels de Bau- und Raumordnungsgesetz (hierna: BauROG) 1998.75 § 4 
b BauGB luidt: 
 

‘Die Gemeinde kann insbesondere zur Beschleunigung des Bauleitplanverfah-
rens die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten nach den §§ 
2a bis 4a einem Dritten übertragen.’ 

 
In dit voorschrift is bepaald dat het bevoegde gezag de voorbereiding en uitvoe-
ring van de besluitvormingsprocedure ten aanzien van gemeentelijke bestem-
mingsplannen (Bauleitplanung), met het oog op versnelling van de procedure, 
aan een derde kan overdragen. Met het begrip ‘derde’ wordt tevens een mediator 
bedoeld.76 Met deze bepaling heeft de wetgever een reeds bestaande praktijk 
vastgelegd.77 Een andere bepaling die een concreet aanknopingspunt voor het 
gebruik van mediation bevat, is § 71 c Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(hierna: VwVfG). Deze bepaling is van toepassing voorafgaand aan het indie-
nen van de aanvraag en luidt als volgt. 
 

‘Die Genehmigungsbehörde erörtert, soweit erforderlich, bereits vor Stellung 
des Antrags auf Genehmigung mit dem zukünftigen Antragsteller, 
1. (…) 
2. (…) 
3. in welcher Weise die Beteiligung Dritter oder der Öffentlichkeit vorgezo-
gen werden kann, um das Genehmigungsverfahren zu entlasten.’ 

 
Dit voorschrift is ingevolge § 71a VwVfG alleen van toepassing in het kader 
van vergunningverlening aan ondernemingen. Met deze bepaling heeft de wet-
gever tegemoet willen komen aan klachten uit het bedrijfsleven over trage be-
sluitvormingsprocedures.78 Het voorschrift beoogt de procedure te versnellen. 
Het bestuur moet met de aanvrager in het vooroverleg nagaan of en, zo ja, op 
welke wijze een derde (een mediator) betrokken kan worden in de procedure. 
Voordat een procedure start, kan het nuttig zijn om in te schatten in hoeverre er 
weerstand bestaat tegen een voorgenomen activiteit. Door vroegtijdig een medi-
ator in te schakelen, kunnen latere juridische vervolgprocedures worden voor-
komen.79  

Beide wettelijke bepalingen, waarin de wetgever expliciet wijst op de moge-
lijke inzet van een mediator, bieden een duidelijk aanknopingspunt voor een 
bemiddelende rol van het bestuur.  
                                                        
75. Deze wet bevat naast een verandering van het BauGB een nieuwe regeling op het gebied van 

het ruimtelijke ordeningsrecht.  
76. Härtel 2005, p. 758; Köster 2002, p. 230-231. 
77. Vetter 2004, p. 160. 
78. Maurer 2004, p. 484. 
79. Kopp/Ramsauer 2005, p. 1226-1227. De bepaling vormt een uitwerking van het Kooperati-

onsprinzip (Kopp/Ramsauer 2005, p. 1224). Dit uit het milieurecht afkomstige rechtsbeginsel is 
gericht op de ontwikkeling van horizontale vormen van bestuur.  
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In de Duitse literatuur bestaat verschil van mening over de vraag onder welke 
omstandigheden het bestuur bemiddelend moet optreden bij de besluitvorming. 
Aangenomen wordt dat voor de toepassing van mediation geen expliciete wette-
lijke grondslag noodzakelijk is omdat het mediationproces enkel dient ter onder-
steuning en begeleiding van de besluitvorming.80 De toelaatbaarheid van media-
tion wordt deels gebaseerd op § 10 VwVfG. Omdat voor het bestuur ten aanzien 
van de inzet van mediation geen procedurele voorschriften gelden, is deze bepa-
ling van toepassing. In § 10 VwVfG is onder meer bepaald dat het bestuursop-
treden doelmatig moet zijn. Uit deze bepaling wordt afgeleid dat het tot de be-
leidsvrijheid van het bestuur behoort om te bepalen in welke situaties de inzet 
van een mediator doelmatig is.81  

Het starten van een uitgebreide mediationprocedure is niet in alle gevallen 
zinvol. Härtel en Pitschas pleiten daarom voor de toepassing van elementen van 
mediation in de besluitvormingsfase.82 Het gebruik van mediationtechnieken 
door het bestuur is zinvol bij eenvoudige en veelvoorkomende conflicten. De 
redenering is dat de procedurele voorschriften geïnterpreteerd moeten worden 
vanuit het idee dat besluitvorming in een coöperatieve rechtsstaat, voor zover 
mogelijk, gericht dient te zijn op het bereiken van consensus. Volgens beide 
auteurs impliceren de onderzoeksplicht (§ 24 VwVfG) en de hoorplicht (§ 28 
VwVfG) het gebruik van mediationtechnieken door het bestuur.  

Vetter doet een verderstrekkend voorstel over het gebruik van bemiddeling 
in de bestuurlijke fase. Hij heeft in zijn dissertatie een idee over verplichte me-
diation in het Widerspruchsverfahren uitgewerkt.83 Het Widerspruchsverfahren 
is vergelijkbaar met de Nederlandse bezwaarfase.84 Een hervorming van de 
huidige voorprocedure is naar zijn oordeel noodzakelijk aangezien deze onvol-
doende functioneert. Hij beschrijft in zijn onderzoek een ontwikkeling waarin de 
voorprocedure steeds meer aan betekenis verliest.85 Het bestuur beschouwt de 
voorprocedure niet als mogelijkheid om conflicten op te lossen, maar als een 
noodzakelijk tussenstation om toegang te verkrijgen tot de gerechtelijke proce-
dure. Ook door de rechterlijke macht en de wetgevende macht zijn de functies 
van de voorprocedure (zelfcontrole, ontlasting gerechtelijke fase en rechtsbe-
scherming voor de burger) in de loop der jaren sterk gerelativeerd. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat het toepassingsbereik van de voorprocedure in ver-
                                                        
80. Härtel 2005, p. 757. 
81. Härtel 2005, p. 757-758; Pitschas 2004, p. 399. Als voor het bestuur in een situatie geen proce-

durele voorschriften gelden, dan worden aan het bestuursoptreden ingevolge § 10 VwVfG de 
volgende eisen gesteld: ‘Es is einfach, zweckmaßig und zügig durchzuführen’. Kopp/Ramsauer 
2005, p. 201-210. 

82. Härtel 2005, p. 759; Pitschas 2004, p. 400-401. 
83. Vetter benadrukt dat het resultaat van zijn onderzoek is bedoeld om een bijdrage te leveren aan 

de discussie. Het voorstel bevat daarom geen gedetailleerde uitwerking van de procedure, maar 
enkel een paar basisgedachten. Vetter 2004, p. 131, 183-184. 

84. De Waard, Bok & Gilhuis 2001, p. 102-103. Het Widerspruchsverfahren is een mengvorm van 
een bezwaarprocedure en een administratieve beroepsprocedure. 

85. Vetter 2004, p. 11-130, 240-241. 
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gaande mate is beperkt. Volgens Vetter staat buiten twijfel dat moet worden 
vastgehouden aan het idee van een voorprocedure. Een aanpassing van het hui-
dige concept is echter dringend geboden en mediation is naar zijn mening hier-
voor het juiste instrument. 
 
Vetter heeft een model ontworpen waarin het idee van een voorprocedure voor 
een gerechtelijke fase gecombineerd is met het concept van mediation. Origineel 
in zijn voorstel is dat het mediationproces geheel geïntegreerd wordt in de be-
zwaarfase.86 Dit uitgangspunt verschilt van de huidige praktijk, waarin mediati-
on slechts ingezet wordt ter ondersteuning of begeleiding van de wettelijk vast-
gelegde besluitvormingsprocedure. Volgens Vetter leidt een mediatieve voorfase 
niet tot Europeesrechtelijke of grondwettelijke bedenkingen. Ook ziet hij geen 
bezwaren in het aspect van vrijwilligheid van partijen, dat één van de kernpun-
ten van mediation vormt. De verplichting om deel te nemen aan een mediation, 
moet onderscheiden worden van het uiteindelijke resultaat van het proces. Een 
verplichting tot deelname betekent niet een verplichting tot het bereiken van 
consensus. Een ander mogelijk bezwaar tegen een verplichting tot mediation is 
dat niet elk conflict daarvoor geschikt is. Als partijen niet bereid zijn om te on-
derhandelen, of als het juridische oordeel op voorhand duidelijk is, zijn dat indi-
caties dat mediation niet succesvol zal zijn. Een mediationpoging acht Vetter 
ook in deze gevallen zinvol. Naar zijn mening moet een mediator dergelijke 
conflicten juist zien als een uitdaging!87  

Naast deze uitgangspunten bevat het voorstel nog een aantal procedurele as-
pecten.88 De initiëring van de voorprocedure vindt plaats door de betrokken 
burger. De direct-belanghebbende of derden kunnen naar aanleiding van het 
primaire besluit schriftelijk, binnen een termijn van een maand, een aanvraag tot 
mediation indienen. Het bestuur moet in het primaire besluit een lijst met een 
aantal mediators opnemen, waaruit belanghebbende(n) drie mogen kiezen. Ver-
volgens dient het bestuur uit de drie aangeboden mediators één aan te wijzen. 
Een succesvolle mediationpoging eindigt in beginsel met een bestuursrechtelijke 
overeenkomst.89 Op partijen rust de verplichting om persoonlijk bij de onder-
handelingen te verschijnen. Verschijnt de aanvrager niet, en heeft hij daarvoor 
geen excuus, dan heeft dat tot gevolg dat zijn aanvraag van de voorprocedure als 
ingetrokken wordt aangemerkt. Komt de vertegenwoordiger van het bestuur niet 
opdagen, dan is de mediatieve voorfase zonder succes afgerond en verkrijgt de 
aanvrager van de voorprocedure toegang tot de gerechtelijke procedure. De 
proceskosten zullen in dat geval in beginsel voor rekening van het bestuur ko-
men. 

 

                                                        
86. Vetter 2004, p. 190-196. 
87. Vetter 2004, p. 201. 
88. Vetter 2004, p. 222-231. 
89. De bestuursrechtelijke overeenkomst is geregeld in § 54 VwVfG (zie paragraaf 3.6.3).  
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In de Duitse literatuur heeft het voorstel van Vetter tot kritiek geleid. Het idee 
om in de bezwaarfase het accent te leggen op het zoeken naar een minnelijke 
oplossing wordt positief gewaardeerd. Betwijfeld wordt of verplichte mediation 
zinvol is.90 De twijfel komt voort uit het gegeven dat in de bestuursrechtelijke 
praktijk slechts tien procent van de conflicten geschikt wordt geacht voor media-
tion. Als mediation voor alle gevallen verplicht wordt, ontstaat het risico dat de 
mediatieve voorprocedure door partijen slechts beschouwd wordt als noodzake-
lijk tussenstation voor de gerechtelijke procedure.91 Mediation bij ongeschikte 
gevallen kan bovendien spanning opleveren met het in Duitsland wettelijk vast-
gelegde Beschleunigungsgebot.92 Volgens Von Bargen ligt het meer in de rede 
om de keuze voor mediation in de voorprocedure aan de betrokkene zelf over te 
laten. Betrokkene moeten zelf kunnen kiezen voor een mediatieve of een traditi-
onele voorprocedure. Binnen de traditionele procedure kunnen daarbij elemen-
ten van mediation worden geïntegreerd. Een voordeel van een flexibere inzet 
van mediation is dat ook in een eerder stadium voor deze vorm van conflictop-
lossing kan worden gekozen.93 

Met de bovenstaande kritiek ben ik van mening dat niet alle conflicten ge-
schikt zijn voor mediation. Het is niet efficiënt en effectief om in die ongeschik-
te gevallen een uitgebreide mediationprocedure te doorlopen. Ook ben ik van 
oordeel dat bemiddeling niet altijd onder leiding van een mediator hoeft plaats te 
vinden. Uit het overzicht van evaluaties van mediationprojecten bij diverse be-
stuursorganen (paragraaf 6.2.2) blijkt dat mediation in relatief weinig gevallen 
wordt toegepast. Een ambtenaar kan, als hij geconfronteerd wordt met een con-
flict, zelf ook aansturen op een minnelijke oplossing. Tot slot deel ik de mening 
van Von Bargen dat bemiddeling niet beperkt moet blijven tot de bezwaarfase, 
maar ook in de primaire fase zinvol kan zijn. Wat mij aanspreekt, is dat het ge-
bruik van bemiddeling naar zijn mening niet vrijblijvend moet zijn, maar van het 
bestuur mag worden verlangd. Verplichte mediation in de bezwaarfase acht ik 
gelet op de bovengenoemde argumenten niet gewenst.  

                                                        
90. Von Bargen 2006, p. 152; Lotz 2005, p. 424; Pitschas 2004, p. 401. 
91. Siegel 2005, p. 573. In het Nederlandse civiele recht is dit eerder gebleken. Bij de invoering van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 1838 heeft de Nederlandse wetgever het daar-
voor geldende systeem, waarin partijen voorafgaand aan het geding verplicht waren om een 
schikkingspoging te ondernemen, afgewezen omdat de verplichting slechts als formaliteit werd 
beschouwd. In Engeland is recent geëxperimenteerd met verplichte mediation in het familie-
recht. De resultaten waren niet positief. De medewerking van partijen werd niet bevorderd door 
de verplichting om deel te nemen aan mediation (Pel & Spliet 2003, p. 1901). Volgens Jong-
mans is het echter slechts een kwestie van tijd, voordat de belastingrechter aan partijen ver-
plicht een ronde geschilbeslechting zal opleggen, alvorens uitspraak te doen in een zaak (Jong-
mans 2006, p. 887). 

92. Zie § 10 VwVfG. 
93. Von Bargen 2006, p. 152-153. 
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2.4.2 Onderzoek naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing 

Uit het positieve recht volgt dat het bestuur onder omstandigheden in de besluit-
vormingsfase een bemiddelende rol moet aannemen. Het is evenwel niet duide-
lijk hoe en wanneer het bestuur in de besluitvormingsfase een conflictoplos-
singsgerichte benadering moet volgen. Eerder zijn twee uitspraken behandeld 
waarin de rechter het bestuur expliciet heeft gewezen op zijn bemiddelende rol 
(paragraaf 2.2.1). In deze jurisprudentie is artikel 3:2 Awb door de rechter zoda-
nig uitgelegd dat het mede de plicht omvat om onderzoek te verrichten naar de 
mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Onderzoek naar de mogelijkheid 
van een minnelijke oplossing kan nodig zijn in verband met artikel 3:4 Awb 
(paragraaf 2.2.2). Op grond van artikel 3:4 Awb dient het bestuur een besluit te 
nemen waarmee de lasten van burgers zoveel mogelijk worden beperkt.  

Voortbouwend op deze jurisprudentie en de aanknopingspunten uit de wet-
geschiedenis en de literatuur, moet artikel 3:2 Awb naar mijn oordeel zo worden 
uitgelegd dat het mede de rechtsplicht voor het bestuur omvat om onderzoek te 
doen naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Dit houdt in dat het 
bestuur om reden van rechtmatigheid soms bemiddelend moet optreden.94 Hier-
onder wordt nader ingegaan op het onderzoek naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing. 
 
Een belangrijk uitgangspunt bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing is dat niet elk conflict geschikt is voor een conflictoplos-
singsgerichte benadering. Onderzocht moet worden of een conflict geschikt is 
en, zo ja, op welke wijze naar een oplossing zal worden gezocht. Voor de invul-
ling van dit onderzoek kan gebruik worden gemaakt van de ervaring die be-
stuursorganen in de praktijk hebben opgedaan. Een belangrijk onderdeel van de 
werkwijze binnen het UWV en de provincie Overijssel is dat naar aanleiding 
van zienswijzen of bezwaren telefonisch contact met de bezwaarmaker wordt 
opgenomen.95 Soms kan met een telefoongesprek het conflict worden opgelost. 
Naar aanleiding van het telefoongesprek kan de belanghebbende ook uitgeno-
digd worden voor een persoonlijk gesprek of voor mediation. Aan de hand van 
een aantal factoren wordt beoordeeld of een conflict geschikt is voor bemidde-
ling. Onder meer is relevant of sprake is van onderhandelingsruimte en of be-
trokkenen bereid zijn te onderhandelen over een oplossing. Het vermijden van 
precedentwerking kan een argument zijn om juist niet te bemiddelen.96 Er zijn 
verschillende manieren om in de bestuurlijke fase een conflictoplossingsgerichte 
benadering te volgen. Ook een bezwaaradviescommissie kan bemiddelend op-
treden in een conflict tussen bestuur en burger.97 Als mediation wordt toegepast, 

                                                        
94. Een formele benadering impliceert onder omstandigheden een conflictoplossingsgerichte 

benadering (vgl. paragraaf 1.1). 
95. Zie paragraaf 6.2.3. 
96. Vgl. De Graaf 2004, p. 39; Wiggers-Rust 1999, p. 42. 
97. Van der Vlies 2001, p. 185-188; Van der Vlies 1997, p. 53. 
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treedt de mediationprocedure niet in de plaats van de besluitvormingsprocedure, 
maar wordt zij gebruikt ter ondersteuning of begeleiding van het reguliere tra-
ject. De praktijk bevestigt dat mediation kan worden ingepast in de bestuurs-
rechtelijke procedure. De in de Awb vastliggende procedures en termijnen vor-
men bij het gebruik van mediation evenwel een aandachtspunt.98  

Het onderzoek naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing houdt in 
dat het bestuur moet differentiëren in de wijze waarop de behandeling van con-
flicten plaatsvindt. Het wettelijke kader van de Awb biedt ruimte voor onder-
scheid in de manier waarop een conflict in de besluitvormingsfase behandeld 
wordt.99 Als na onderzoek blijkt dat een conflict niet geschikt is voor bemidde-
ling, kan het bestuur in de besluitvormingsfase een meer formele benadering 
volgen, waarin een hiërarchische en eenzijdige methode van besturen centraal 
staat.100 De aandacht bij het nemen van het besluit is gericht op de rechtmatig-
heid van het besluit. De behandeling van zienswijzen of bezwaren door het be-
stuur blijft bijvoorbeeld beperkt tot de beoordeling of deze de rechtmatigheid 
van het (ontwerp)besluit aantasten. Een formele benadering kan bijvoorbeeld 
gerechtvaardigd zijn bij besluiten die met standaardprocedures worden voorbe-
reid.101 Als een conflict geschikt blijkt voor bemiddeling, dan kan de besluit-
vormingsfase gericht zijn op het bereiken van een oplossing. 
 
Opgemerkt moet worden dat de rechtsplicht om onderzoek te verrichten naar de 
mogelijkheid van een minnelijke oplossing beperkt is tot de ‘relevante feiten en 
de af te wegen belangen’. Zoals in paragraaf 2.2.1 is aangegeven zal van het 
bestuur eerder een bemiddelende rol verlangd kunnen worden indien het bestuur 
bij het nemen van een besluit beschikt over beslissingsruimte. Het is denkbaar 
dat in bijzondere situaties bij het vaststellen van feiten, waarin het bestuur niet 

                                                        
98. Brenninkmeijer 2004, p. 216; De Graaf 2004, p. 40-42; Wiggers-Rust 1999, p. 61-64. De Graaf 

en Van der Vlies zijn van mening dat de wetgever de belemmeringen, veroorzaakt door termij-
nen, middels een wettelijke regeling zou moeten wegnemen (De Graaf 2004, p. 41; Van der 
Vlies 2001, p. 208). Een wettelijke regeling wordt ook bepleit ten aanzien van andere elemen-
ten van mediation. Zo moet volgens Jongmans de mogelijkheid van mediation als een recht in 
de bezwaarprocedure worden verankerd (Jongmans 2006, p. 887). Kaajan stelt onder meer voor 
een plicht in te voeren zodat het bestuur bij de bekendmaking van een besluit moet aangeven of 
het mee wil werken aan mediation. Een belanghebbende is dan ook wettelijk verplicht om in 
zijn bezwaarschrift te kennen te geven of hij mediation wil starten (Kaajan 2001, p. 72-73). Met 
Aalders ben ik van mening dat het idee van mediation in het bestuursrecht eerst uitgekristalli-
seerd moet zijn, alvorens het tijd is voor een wettelijke regeling in de Awb (Aalders 1999, p. 
275). Overigens is bij de bespreking van het VAR-preadvies van Pach de stelling inhoudende 
dat een wettelijke regeling met betrekking tot alternatieve vormen van geschillenbeslechting 
nog niet wenselijk en noodzakelijk is, in stemming gebracht. Een meederheid van de aanwezi-
gen was het met deze stelling van Pach eens (Verslag van de algemene vergadering, VAR-reeks 
127 2002, p. 92). 

99. Zie De Graaf & Marseille 2003, p. 455-456 en 460. 
100. Zie Brenninkmeijer 1997, p. 63-66. Brenninkmeijer beschrijft het onderscheid tussen een 

formele en een materiële benadering van de besluitvormingsfase.  
101. Vgl. Brenninkmeijer 1997, p. 66.  
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beschikt over beslissingruimte, een bemiddelende rol verlangd kan worden op 
grond van 3:2 Awb. Artikel 3:4 Awb is relevant als het bestuur bij de besluit-
vorming verschillende belangen moet betrekken. De kennisvergaringsplicht van 
het bestuur strekt niet verder dan de feiten en belangen die op basis van het spe-
cialiteitsbeginsel bij de besluitvorming mogen worden betrokken. Op grond van 
de artikelen 3:2 en 3:4 Awb kan bijvoorbeeld niet van het bestuur verlangd wor-
den dat het bij de aanvraag van een bouwvergunning onderzoek verricht naar 
een andere bouwlocatie waar de belangenaantasting geringer is. Verder is de 
plicht van een aanvrager om, op grond van artikel 4:2, tweede lid, Awb, gege-
vens naar voren te brengen relevant voor de reikwijdte van de onderzoeksplicht 
van het bestuur.102 Zo is het voorstelbaar dat voor het bestuur pas een plicht 
ontstaat om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke 
oplossing, nadat een belanghebbende een oplossing voor een conflict heeft aan-
gedragen. 

Niettemin beschikt het bestuur over de mogelijkheid om buiten de plicht van 
artikel 3:2 Awb onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelij-
ke oplossing. De behoorlijkheid van het overheidsoptreden kan daarvoor een 
reden zijn. Het bovenstaande kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van het 
volgende voorbeeld. Een vergunningaanvraag moet worden afgewezen omdat 
niet aan de criteria voor toewijzing is voldaan. Met een aanpassing van de aan-
vraag zou een toewijzing mogelijk zijn. Moet het bestuur naar aanleiding van 
bezwaren tegen het afwijzende besluit onderzoeken of de aanvrager zijn aan-
vraag wenst te wijzigen? Op grond van artikel 3:2 Awb kan dit niet van het be-
stuur worden verlangd.103 Een afwijzing van de aanvraag is in dit voorbeeld een 
rechtmatig besluit. Dat neemt niet weg dat een behandelend ambtenaar met het 
oog op de behoorlijkheid van het overheidsoptreden contact zou kunnen opne-
men met de aanvrager teneinde ervoor te zorgen dat er een aangepaste aanvraag 
wordt ingediend.104  

Argumenten als efficiency en effectiviteit kunnen het bestuur ook doen be-
sluiten om te bemiddelen in gevallen waarin dit op basis van artikel 3:2 Awb 
niet verlangd kan worden. Juridische procedures brengen voor bestuur en burger 
kosten met zich mee. Wettelijke termijnen worden vaak niet gehaald waardoor 
procedures meer tijd in beslag nemen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de be-
langhebbende wiens belangen met het besluit zijn gediend.105 Bij een conflict 
tussen buren kan op grond van artikel 3:2 Awb van het bestuur niet verlangd 
worden dat het onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een minnelijke 
oplossing als belangen worden aangevoerd die niet meegenomen mogen worden 
bij de besluitvorming. Toch kan het in dergelijke gevallen efficiënt zijn om te 

                                                        
102. Zie Schuurmans 2005. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten een overzicht van de jurisprudentie 

over de artikelen 3:2 en 4:2, tweede lid, Awb. 
103. Vgl. Barkhuysen, Damen e.a. 2007, p. 17-18, waar verwezen wordt naar de parlementaire 

geschiedenis.  
104. Vgl. Jaarverslag Nationale ombudsman 2006, p. 16.  
105. Kamerstukken II 2003-2004, 29 495, nr. 2, p. 11-12 (Beslistermijnen. Waar blijft de tijd?).  
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bemiddelen ter voorkoming van een gerechtelijke procedure en om tijd en kos-
ten te besparen. Het praktijkvoorbeeld bouwvergunning voor een nieuwe woning 
(beschreven in paragraaf 6.3.1) laat zien dat een aanvrager bereid kan zijn om 
bij de buren een raam te plaatsen ter compensatie van verlies aan uitzicht en 
privacy. In een gerechtelijke procedure kunnen aspecten als verlies aan uitzicht 
en privacy niet meegenomen worden bij de beslissing over de rechtmatigheid 
van een bouwvergunning.  
 
In vergelijking met het voorstel van Vetter over verplichte mediation biedt de 
plicht om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke op-
lossing een aantal voordelen. Een eerste voordeel is dat niet onnodig tijd en geld 
wordt geïnvesteerd in conflicten waarbij de kans op een oplossing door bemid-
deling gering is. In de tweede plaats kan per geval gekozen worden voor een 
optimale wijze van conflicthantering. Bij complexe zaken kan de hulp van een 
mediator worden ingeschakeld, bij minder ingewikkelde zaken kan het bestuur 
zelf, of een bezwaaradviescommissie, de bemiddeling begeleiden. In de derde 
plaats biedt het de mogelijkheid om per geval na te gaan in welke fase bemidde-
ling optimaal is. Bemiddeling in de primaire fase kan bijvoorbeeld aantrekkelijk 
zijn voor een bedrijf dat bij de aanvraag van een vergunning al problemen voor-
ziet met omwonenden of milieuorganisaties. Als op voorhand duidelijk is dat 
een voorgenomen activiteit van een aanvrager een conflict met omwonenden zal 
opleveren, kan het interessant zijn om in de primaire fase te bemiddelen. In veel 
gevallen zal een conflict echter pas door het indienen van bezwaren aan het licht 
komen. 
 
Hoewel wetgeving, literatuur en jurisprudentie aanknopingspunten bieden voor 
een bemiddelende rol voor het bestuur, heeft de voorzieningenrechter voor zover 
mij bekend slechts in een tweetal zaken expliciet op een dergelijke rol gewezen. 
Naar mijn oordeel dient de bestuursrechter bij de beoordeling van een geschil 
meer aandacht te besteden aan de bemiddelende rol van het bestuur. Met de 
VAR-Commissie Rechtsbescherming ben ik van mening dat voor de bestuurs-
rechter een taak is weggelegd om bemiddeling in de bestuurlijke fase te bevor-
deren.  

De Commissie constateert dat in de praktijk door juridisering van de be-
zwaarschriftprocedure onvoldoende aandacht bestaat voor de functie van con-
flictoplossing. De bestuursrechter is door een sterk formeel-juridische toetsing 
mede debet geweest aan de juridisering van de bezwaarschriftprocedure, nu zou 
hij steun kunnen verlenen aan een tegenbeweging. De Commissie stelt voor dat 
bij een toetsing van de gang van zaken in de bezwaarfase de vraag voorop zou 
moeten staan of in die fase voldoende moeite is gedaan om alsnog tot een geza-
menlijke oplossing van het conflict te komen.106 
 

                                                        
106. VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 167. 
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‘Onder omstandigheden zou een besluit op bezwaarschrift in strijd met alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen zijn als deze vraag ontken-
nend wordt beantwoord. Zo’n ontwikkeling zou sporen met de civiele rechts-
pleging, waarin partijen ook gaandeweg een verantwoordingsplicht tegenover 
de rechter krijgen over de pogingen die zij hebben gedaan om buiten rechte tot 
een oplossing te komen.’107 

 
Allewijn meent met de Commissie dat de bestuursrechter hier een taak heeft.108 
Hij merkt op dat het in de bestuursrechtspraak vooralsnog ongebruikelijk is 
partijen te vragen wat ze ondernomen hebben om het conflict samen op te los-
sen, terwijl het dossier daarvoor soms wel aanknopingspunten biedt. Overigens 
vragen annotators zich bij bepaalde uitspraken ook wel eens af of mediation niet 
voor de hand had gelegen.109 Uit het rapport van de Derde Evaluatiecommissie 
Awb (commissie Ilsink) leidt Allewijn af dat vanuit het perspectief van de bur-
ger behoefte bestaat aan dejuridisering en aan een versterking van de probleem-
oplossende ambities van de bezwaarschriftprocedure.  
 

‘Eventueel ware de probleemoplossende ambitie van de bezwaarschriftproce-
dure wettelijke status te geven door het opnemen van een bepaling als de vol-
gende in hoofdstuk 7: Alvorens op het bezwaar te besluiten onderzoekt het 
bestuursorgaan of – binnen de kaders van wet- en regelgeving – een minnelij-
ke oplossing tussen partijen mogelijk is.’110 

 
Een wettelijke regeling is naar mijn oordeel niet nodig. Mijns inziens kan de 
bestuursrechter de bemiddelende rol van het bestuur in de bestuurlijke fase be-
nadrukken, door toetsing aan de onderzoeksplicht op grond van artikel 3:2 Awb 
naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Meer dan voorheen is ge-
beurd, zal de rechter het bestuur moeten wijzen op zijn bemiddelende rol. 
 
Niet iedereen is enthousiast over een controle door de rechter of het bestuur wel 
voldoende onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheid van een minnelijke 
oplossing.111 Deze rechterlijke controle roept inderdaad vragen op. Hoe zou een 
dergelijke toetsing door de bestuursrechter vorm moeten krijgen? Onder welke 
omstandigheden is sprake van een schending van de onderzoeksplicht naar de 
mogelijkheid van een minnelijke oplossing? Welke beslissing dient de bestuurs-
rechter te nemen indien hij van oordeel is dat het bestuur niet aan zijn onder-
zoeksplicht heeft voldaan? Hoe verhoudt een dergelijke rechterlijke toetsing 
zich tot de taak van de rechter om bestuursrechtelijke geschillen te verwijzen 
                                                        
107. VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 165. 
108. Allewijn 2005, p. 186. 
109. Sewandono onder ABRvS 26 juli 2006, AB 2006, 383; ABRvS 7 juni 2006, AB 2006, 210. Van 

Hall onder ABRvS 27 juni 2007, AB 2007, 242; ABRvS 30 november 2005, AB 2006, 69 en 
ABRvS 29 oktober 2003, AB 2003, 452. 

110. Allewijn 2007b, p. 155. 
111. Zie Daalder & Van der Jagt 2006, p. 1754. 

 



42 BEMIDDELEND BESTUUR 

naar mediation of zelf schikkingsonderhandelingen te begeleiden?112 Naarmate 
de schending van de onderzoeksplicht door het bestuur groter is, zou de rechter 
mijns inziens eerder aan moeten sturen op onderhandelingen tussen partijen.  

Stel dat een bemiddelingspoging niet lukt omdat partijen bijvoorbeeld niet 
willen onderhandelen, hoe zou het oordeel van de rechter dan kunnen luiden? 
Dit hangt af van de vraag hoe de rechter de onderzoeksplicht waardeert. Schen-
ding van artikel 3:2 Awb levert een formeel gebrek op in de voorbereiding van 
een besluit. Naar huidig recht kan de rechter een besluit niet in stand laten door 
het passeren van de schending van het vormvoorschrift via artikel 6:22 Awb.113 
Mogelijk wordt dit met een aanpassing van artikel 6:22 Awb in de toekomst 
anders.114 Als de rechter een sterk signaal wil afgeven aan het bestuur, kan hij 
het besluit vernietigen wegens schending van artikel 3:2 Awb. Een vernietiging 
met terugverwijzing van het besluit naar het bestuur ligt niet voor de hand omdat 
tijdens het onderzoek in de gerechtelijke fase al onderzoek is verricht naar de 
mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Omdat de schending van de onder-
zoeksplicht een formeel gebrek betreft, is een vernietiging met het in stand laten 
van de rechtsgevolgen ook een mogelijkheid.  

2.4.3 Tussenconclusie 

Artikel 3:2 Awb dient zodanig te worden uitgelegd dat het onder omstandighe-
den mede de plicht voor het bestuur omvat onderzoek te verrichten naar de mo-
gelijkheid van een minnelijke oplossing. Deze interpretatie van artikel 3:2 Awb 
brengt met zich mee dat het bestuur moet differentiëren in de wijze waarop een 
conflict in de besluitvormingsfase behandeld wordt. Afhankelijk van de speci-
fieke omstandigheden van een geval kan binnen de besluitvormingsfase een 
conflictoplossingsgerichte benadering of een meer formele benadering worden 
gevolgd. Een conflictoplossingsgerichte benadering zal eerder verlangd kunnen 
worden indien het bestuur beschikt over beleidsvrijheid en op grond van artikel 
3:4 Awb een beslissing dient te nemen waarmee de lasten van burgers zoveel 
mogelijk worden beperkt. Naar mijn oordeel zou de bestuursrechter bij de be-
oordeling van een geschil meer aandacht aan de bemiddelende rol kunnen en 
moeten besteden. Het idee om partijen te verplichten gebruik te maken van me-
                                                        
112. Vgl. Allewijn 2005, p. 181-191. Of een bestuursrechter het begeleiden van schikkingsonder-

handelingen tot zijn taak rekent, hangt volgens Allewijn af van de beroepsopvatting en de rech-
tersstijl.  

113. CRvB 28 november 1997, RAwb 1998, 91. 
114. De reikwijdte van artikel 6:22 Awb wordt wellicht verruimd bij een toekomstige aanpassing 

van het bestuursprocesrecht. In het voorontwerp van een wijziging is voor het beantwoorden 
van de vraag of een gebrek in een besluit kan worden gepasseerd niet de aard van het geschon-
den voorschrift doorslaggevend, maar uitsluitend of iemand door de schending is benadeeld (zie 
De Graaf 2006, p. 5607 over het voorontwerp ‘Wet aanpassing bestuursprocesrecht’ (versie 25 
april 2006)). Schending van de door mij voorgestelde onderzoeksplicht naar de mogelijkheid 
van een minnelijke oplossing zou volgens deze voorgestelde wijziging mogelijk door de rechter 
kunnen worden gepasseerd, mits niemand daardoor wordt benadeeld. 
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diation alvorens toegang kan worden verkregen tot de gerechtelijke fase, dat 
naar voren is gebracht in de Duitse literatuur, gaat mijns inziens te ver. Het is 
niet zinvol om zonder enige selectie in alle gevallen een uitgebreid mediationtra-
ject te doorlopen. 

2.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is verkend in hoeverre van het bestuur in de besluitvormingsfa-
se een bemiddelende rol kan worden verlangd. Onderzocht is of de normen die 
in deze fase voor het bestuur gelden, aanknopingspunten bieden voor een be-
middelende rol. 
 
Gebleken is dat een bemiddelende rol van het bestuur nodig kan zijn in verband 
met een zorgvuldige voorbereiding van besluiten. Uit de jurisprudentie blijkt dat 
op grond van de artikelen 3:2 en 3:4 Awb onder omstandigheden van het bestuur 
kan worden verlangd dat dit onderzoekt of en, zo ja, op welke wijze de lasten 
van belanghebbenden kunnen worden beperkt. Dit vloeit voort uit het beginsel 
van de minste pijn, het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van gelijkheid 
voor de publieke lasten. Interessant is dat de rechter in enkele uitspraken het 
bestuur expliciet heeft gewezen op zijn bemiddelende rol en de onderzoeksplicht 
van artikel 3:2 Awb zo heeft uitgelegd dat het voor het bestuur mede de plicht 
omvat om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke 
oplossing. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de hoorzitting be-
schouwt als een mogelijkheid voor het bestuur om met belanghebbende te com-
municeren over een mogelijke oplossing voor een conflict. Het bestuur moet 
zich actief opstellen en kan niet volstaan met enkel het aanhoren van belangheb-
bende.  

Verder is duidelijk geworden dat het gebruik van bemiddeling bijdraagt aan 
de verwezenlijking van de behoorlijkheidsnormen. Behoorlijkheidsnormen die 
in verband kunnen worden gebracht met het idee van een dienende overheid 
(correcte bejegening en fair play) bieden aanknopingspunten voor een bemidde-
lende rol. Opmerkelijk is dat ook de Nationale ombudsman in toenemende mate 
gebruik maakt van bemiddeling om klachten van burgers over overheidshande-
len op te lossen. Hiermee geeft de Nationale ombudsman een signaal dat een 
conflictoplossingsgerichte benadering bij conflicten tussen bestuur en burger 
wenselijk is.  
 
Aandacht is besteed aan de bemiddelende rol van het bestuur in het Duitse be-
stuursrecht. Opmerkelijk is dat in Duitse wetgeving het bestuur expliciet wordt 
gewezen op de mogelijkheid om in de besluitvormingfase gebruik te maken van 
mediation, teneinde trage besluitvorming te voorkomen. Over de vraag wanneer 
het bestuur bemiddelend zou moeten optreden, bestaat in de literatuur verschil 
van mening. Enerzijds bestaat de opvatting dat de procedurele voorschriften 
uitgelegd moeten worden vanuit de gedachte dat besluitvorming zoveel mogelijk 
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gericht dient te zijn op het bereiken van consensus. Anderszijds bestaat een idee 
om partijen te verplichten om mediation te beproeven, voordat toegang kan 
worden verkregen tot de gerechtelijke fase. Verplichte mediation voorafgaand 
aan de gerechtelijke fase acht ik niet gewenst. In de praktijk blijkt mediation in 
relatief weinig gevallen te worden toegepast. Bovendien is het naar mijn oordeel 
niet zinvol om partijen te verplichten tot mediation als de partijen zelf niet de 
intentie hebben om een minnelijke oplossing te zoeken voor een conflict.  

Voortbouwend op de aanknopingspunten uit het positieve recht, dient artikel 
3:2 Awb zo te worden uitgelegd dat het mede de plicht voor het bestuur omvat 
om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. 
De reikwijdte van de rechtsplicht tot onderzoek naar de mogelijkheid van een 
minnelijke oplossing is afhankelijk van de wettelijke kaders waarbinnen de be-
voegdheid wordt uitgeoefend en de gegevens die belanghebbende zelf naar vo-
ren brengt. Een bemiddelende rol van het bestuur kan eerder verlangd worden 
als het bij het nemen van een besluit beschikt over beslissingsruimte. Het is 
evenwel denkbaar dat een bemiddelende rol van het bestuur onder bijzondere 
omstandigheden nodig kan zijn, bijvoorbeeld bij een conflict over het vaststellen 
van feiten. Indien het bestuur beschikt over beleidsvrijheid is de reikwijdte van 
de onderzoeksplicht naar de mogelijkheid van een minnelijke oplossing op 
grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb beperkt tot de belangen die gelet op het 
specialiteitsbeginsel bij de belangenafweging mogen worden meegewogen. De 
plicht van van een aanvrager om op grond van artikel 4:2, tweede lid, Awb ge-
gevens naar voren te brengen, is eveneens relevant voor de reikwijdte van de 
onderzoeksplicht van het bestuur. Indien een burger een oplossing aandraagt 
voor een conflict, kan voor het bestuur de plicht ontstaan om de mogelijkheid 
van een minnelijke oplossing te onderzoeken. De bestuursrechter dient bij de 
beoordeling van een geschil, meer dan tot dusverre is gebeurd, aandacht te be-
steden aan de bemiddelende rol van het bestuur.  

Ook in gevallen waar de artikelen 3:2 en 3:4 Awb dit niet verlangen, kan het 
bestuur in de besluitvormingsfase een conflictoplossingsgerichte benadering 
volgen. Het gebruik van bemiddeling kan bijvoorbeeld gewenst zijn uit oogpunt 
van behoorlijkheid of om reden van efficiency of effectiviteit.  




